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ي 
 الحراك السياسي واالجتماعي لمنظمات المجتمع المدن 

ي الجمهورية اليمنية )
 
 (2014 – 2005ف

 
 فيصل حسن محمد محبوب

 

 مقدمة
ي الجمهورية اليمنية 

 
ي ف

ي ظهرت منظمات المجتمع المدن 
مع إعادة تحقيق الوحدة اليمنية بي   شطري البالد بشكلها الحقيق 

ي 
 
، والذي يتطلب مشاركة ع الذي ترافق مو  1990مايو  22ف ي النهج الديمقراطي

 إىل أن الشعشعبيةتبن 
ً
ب مالك ، استنادا

ي الحياة السياسية  السلطة ومصدرها، وقد تضمن
 
 رصيحة تعزز من مشاركة المواطني   ف

ً
دستور الجمهورية اليمنية نصوصا

ي تأسيس منظمات مجتمع واالقتصادية واالجتماعية والثقافية
 
.  ، ومن بينها الحق ف ي

 المدن 
 

ي قانون الجمعيات والمؤسسات األهليةوعىل الرغم من أن أحكام الدستور وأهداف 
اكة منظمات المجتمع المدن  ، تقر بشر

ي تعزيز الديمقراطية
 
ي إدارة الشأن العام، وبحق ومسئولية األفراد والجماعات ف

 
ي تعزيز وحماية حقوق اإلنسان  ،للدولة ف

 
وف

ي وتمكينها من أداء دورها، أي وضع وحرياته األساسية، ومن ثم تك
فل حرية إنشاء وحرية نشاط منظمات المجتمع المدن 

 
ً
ي والئحته التنفيذية، عالوة

، إال أن التنظيم القانون 
ً
 للدولة وليس تابعا

ً
 مستقال

ً
يكا ي يجعلها شر

ي مركز قانون 
 
تلك المنظمات ف

وتخضعها لوصاية اإلدارة الحكومية  ،عىل إنشائها  عىل الممارسة العملية، تعطل هذه الحقوق بفرض الرقابة المسبقة
ي حرية التأسيس والنشاط 

 
ي لحقها ف

ة عىل ممارسة منظمات المجتمع المدن   كثي 
ً
ي ممارسة نشاطها، وتفرض قيودا

 
ورقابتها ف

ي والدولة 
ليست دون ترخيص مسبق ودون رقابة اإلدارة الحكومية، األمر الذي جعل العالقة بي   منظمات المجتمع المدن 

اكة وإنما عالقة تبعية  . (1)عالقة شر
 

ي البالد، بوضع العديد ومع ذلك ورغم قيام 
 
ة الديمقراطية ف الحكومات المتعاقبة خالل المراحل الزمنية المختلفة من المسي 

ي عن طريق مواد القواني   واللوائح التنفيذية والقرارات اإلد
ي من العراقيل والقيود أمام منظمات المجتمع المدن 

ارية، والن 
ي كل

 
مرحلة من مراحل  تسلب منهم ما تم منحهم من حقوق وحريات من خالل مواد الدستور، إال أن تلك المنظمات ف

ي ، الحياة السياسية
 
تمكنت من الخروج من الطوق الذي رسمته لها الحكومة، وتجاوز تلك القيود والمعوقات، والمساهمة ف

ي البالد. 
 
  الحراك السياسي واالجتماعي ف

 
ي السياسي واالجتماعي ومن هذا المنطلق، تهدف هذه الورقة العلمية إىل دراسة وتحليل الحراك 

 
ي ف

لمنظمات المجتمع المدن 
ة ) ي الفي 

 
 تقسيم هذه الورقة إىل ثالثة محاور رئيسية يتم فيها:  ، وذلك من خالل(2014 – 2005الجمهورية اليمنية ف

 
ي الحراك السياسي واالجتماعي دراسة وتحليل مساحة الحركة المتاحة لم .1

 
ي ف

ي و ، نظمات المجتمع المدن 
القضايا الن 

ي حراكها.  ركزت عليها 
 
 ف

ي الحراك السياسي واالجتماعي  .2
 
ي ف

ي استخدمتها منظمات المجتمع المدن 
  . دراسة وتحليل الوسائل الن 

ي مشاركة  دراسة وتحليل .3
ي التغ منظمات المجتمع المدن 

 
ي الشامف

تبة ليي  ومؤتمر الحوار الوطن   من، والنتائج المي 
 تلك المشاركة.  

                                                 
(1 ، ي

ي للمنظمات غير الحكومي( محمد أحمد المخالف 
ي اليمنالمركز القانون 

اكة ف  ، كتاب واقع المنظمات غير الحكومية ة لحقوق اإلنسان وأثره عىل الشر
ي اليمن، الجزء األول، تعز، مركز المعلومات والتأهيل لحقوق اإلنسان، الطبعة األوىل، 

اكة ف   . 58، 57، 56، ص 2006لحقوق اإلنسان وأثره عىل الشر
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 المحور األول 
ي الحراك السياسي واالجتماعي 

 
ي ف

 
ي قضايا الو  مساحة الحركة المتاحة لمنظمات المجتمع المدن

 
ي ركزت عليها ف

الت 
 حراكها: 

 
ي 
ي استفادت منها منظمات المجتمع المدن 

يعات القانونية الن  كي   عىل التشر
ي هذا المحور سيتم الي 

 
ي حراكها السياسي  ف

 
ف

ة من  ي الفي 
 
ي المراحل الزمنية المختلفة ف

 
ي وكذلك  ،2014إىل  2005واالجتماعي ف

كي   عىل أهم القضايا والموضوعات الن 
الي 

ي حراكها السياسي واالجتماعي الركزت عليها 
 
 . منظمات ف

 
 :
ً
ي الحراك السياسي واال أوال

 
ي ف

 
 : جتماعي مساحة الحركة المتاحة لمنظمات المجتمع المدن

ي هذا 
 
كي   القسم ف

ي حراكها الدستور و  عىلسيتم الي 
 
ي ف

ي استفادت منها منظمات المجتمع المدن 
يعات القانونية الن  التشر
ة من  ي الفي 

 
ي المراحل الزمنية المختلفة ف

 
دستور الجمهورية اليمنية، إىل جانب ف، 2014إىل  2005السياسي واالجتماعي ف

: ، 2001( لسنة 1هلية رقم )قانون الجمعيات والمؤسسات األو  ي
 
يعات أخرى تتمثل ف  هناك تشر

 
ات رقم ) ▪  . 2003( لسنة 29قانون تنظيم المظاهرات والمسي 
 . 2006( لسنة 39رقم )مكافحة الفساد قانون  ▪
 اآللية التنفيذية للمبادرة الخليجية.  ▪
 . 2051رقم قرار مجلس األمن  ▪

 
 : 2001. دستور الجمهورية اليمنية لعام 1

 جاء 
ً
ي استنادا

ي أكدت عىل نصإىل إنشاء منظمات المجتمع المدن 
ي عموم الجمهوريةوص الدستور، والن 

 
بما  ،أن للمواطني   ف

ي تكوين المنظمات العلمية 
 
، والحق ف

ً
 ونقابيا

ً
 ومهنيا

ً
ي تنظيم أنفسهم سياسيا

 
ال يتعارض مع نصوص الدستور، الحق ف

يخدم أهداف الدستور، وتضمن الدولة هذا الحق، كما تتخذ جميع الوسائل  واالتحادات الوطنية بما  والثقافية واالجتماعية
ي تمكن المواطني   من ممارسته، وتضمن كافة الحريات للمؤسسات والمنظمات السياسية والنقابية والثقافية 

ورية الن  الض 
 . (2)(58المادة ) والعلمية واالجتماعية

 
عمل عىل تقييد ممارسة هذه الحقوق والحريات، وقيدها بعدم التعارض مع للقانون أن يالدستور لم يجز المالحظ بأن ومن 

يكة  نصوص الدستور، ي خدمة أهداف الدستور، باعتبار هذه المنظمات شر
 
ي ف

وأن يصب نشاط منظمات المجتمع المدن 
ي مجال التنمية والديمقراطية وحقوق اإلنسان

 
ي تحقيق أهداف الدستور ف

 
 . (3)للدولة ف

 
، دستور الجمهورية اليمنيةتضمن ومع ذلك، لم ي ي التجمع السلمي

 
 بشأن الحق ف

ً
 رصيحا

ً
وهو من الحقوق الرئيسية  نصا

ي المرتبطة بنشاط 
ي المادة ) هإال أن، منظمات المجتمع المدن 

 
امه ف بالعمل باإلعالن العالمي لحقوق ( منه 6ومن خالل الي  

ف بها ي صادقت عليها , فإن هذا االاإلنسان وقواعد القانون الدوىلي المعي 
ي العمل بكافة بنود المواثيق الدولية الن 

ام يعن  لي  
ي تشمل: اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان, والعهد ال

وىلي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بما فيها حق داليمن، والن 
 عىل هذا الحق

ً
، وإن لم ينص الدستور رصاحة  . (4)التجمع السلمي

 
ي الحياة السياسية دستور الباإلضافة إىل ذلك، أقر 

 
، وبأن تكفل واالقتصادية واالجتماعية والثقافية للمواطني   حق اإلسهام ف

ي حدود القانون حرية الفكر واإلعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير الدولة لهم 
 
وبما أن حرية التعبي  ، (42المادة ) ف

ي التجمعات السلمية، فإن ا
 
ة بحرية التجمع السلمي كحق من بالقول تشمل إلقاء الخطب ف لدستور يقر بصورة غي  مباشر

 . (5)الحقوق المتفرعة عن حرية التعبي  
 
 : 2001( لسنة 1رقم ) قانون الجمعيات والمؤسسات األهلية. 2

                                                 
 . 2001الرسمية، صنعاء، وزارة الشؤون القانونية،  ، الجريدة2001دستور الجمهورية اليمنية عام ( 2)
ي اليمن ( 3)

ي لحقوق اإلنسان، إبريل 2007التقرير السنوي لحقوق اإلنسان والديمقراطية ف 
 . 143، ص 2008، صنعاء، المرصد اليمن 

ي اليمن ( 4)
ي لحقوق اإلن2008التقرير السنوي لحقوق اإلنسان والديمقراطية ف 

 . 16، 15، ص 2009سان، مايو ، صنعاء، المرصد اليمن 
ي اليمن.. األمن أداة أم مسئولية( 5)

(، الطبعة األوىل، 2010 –2009، صنعاء، الشبكة اليمنية لحقوق اإلنسان )تقرير حول حالة حقوق اإلنسان ف 
 . 103، ص 2010 –2009



 3 

ي الدستور، إذ أكد القانون عىل أنه يسىع إىل
 
 جاءت أهداف قانون الجمعيات والمؤسسات األهلية لتؤكد عىل ما جاء ف

، وتوفي  تر  ي مجال التنمية وتطوير النهج الديمقراطي
 
سيخ الدور الرئيسي الذي تلعبه الجمعيات والمؤسسات األهلية ف

الضمانات الكفيلة بممارسة الجمعيات والمؤسسات األهلية ألنشطتها بحرية واستقاللية كاملة وبما يتالئم مع مسئولياتها 
 . (6)(3المادة ) االجتماعية

 
ي التنظيم، المالحظ بأمن و 

 
ي توفي  ضمانات تمكي   المواطني   من ممارسة الحق ف

 
ن القانون جاء ليؤكد أن هدفه يتمثل ف

ي المجتمع
 
، وتمكي   هذه المنظمات من أداء دورها ف ي

وبناء النظام  ،ويشمل ذلك حرية إنشاء منظمات المجتمع المدن 
يك للدولة، فتتحمل المسئولية تج ي كشر

اه المجتمع والقيام بنشاطها وأداء دورها بحرية الديمقراطي والمجتمع المدن 
 . (7)واستقاللية كاملتي   

 
 تضيق من مساحة حرية تأسيس المواد وعىل الرغم من ذلك، إال أن معظم 

ً
منظمات قانون والئحته التنفيذية تمثل قيودا

ي 
 . حكام القانونقيود عملية، تلجأ إليها الحكومة خارج أحكام الدستور وأباإلضافة إىل ، المجتمع المدن 

 
ات رقم ). 3  : 2003( لسنة 29قانون تنظيم المظاهرات والمسير

، ي حرية التجمع السلمي
 
 فيما يتعلق بالتضي    ح بالحق ف

ً
ات أكير رصاحة  إذ أقر  كان قانون تنظيم المظاهرات والمسي 

ية والنقابات ا ي عموم الجمهورية ولألحزاب السياسية والمنظمات الجماهي 
 
لمهنية، حرية تنظيم المظاهرات للمواطني   ف

ات السلمية بما ال يتعارض مع الدستور وأحكام هذا القانون والقواني   النافذة القانون المظاهرات  ، وعرف(3المادة ) والمسي 
ي مكان أو طريق عام أو بالقرب منهما، بقصد التعبي  عن 

 
ات بأنها تجمع أو سي  عدد من األشخاص بطريقة سلمية ف أو المسي 

 . (2المادة ) أي أو االحتجاج أو المطالبة بتنفيذ مطالب معينةر 
 

ة تشكيل لجنة تقوم بتقديم بالغ إىل الجهة المختصة قبل وقت ال  ط القانون عىل كل من أراد تنظيم مظاهرة أو مسي 
واشي 

 ف
ً
 ومحددا

ً
ة، عىل أن يكون البالغ مكتوبا يه تاري    خ وتوقيت بدء يقل عن ثالثة أيام من تاري    خ بدء المظاهرة أو المسي 

فع  ي سي 
ها وإنهائها، وذكر أهدافها وأسبابها، وإرفاق الشعارات الن  ة، ومكان تجمعها وانطالقها، وخط سي  المظاهرة أو المسي 

ة مجرد أشخاص، وجب أن  ي البالغ، فإذا كان المنظمي   للمظاهرة أو المسي 
 
وط الالزمة ف خاللها. كما حددت الفقرة ذاتها الشر

 فيه أسماء رئيس وأعضاء اللجنة ومهنهم يكون الب
ً
ة، وموضحا  عليه من اللجنة المنظمة للمظاهرة أو المسي 

ً
الغ موقعا

ي أو نقابة مهنية، فيجب أن 
ة حزب سياسي أو منظمة مجتمع مدن  وعناوينهم، أما إذا كانت الجهة الداعية للمظاهرة أو المسي 

ي لل
 عليه من الممثل القانون 

ً
 بختمها، باإلضافة إىل أسماء وتوقيعات يكون البالغ موقعا

ً
حزب أو المنظمة أو النقابة، وممهورا

ة  . (8)(4المادة من  الفقرة أ ) اللجنة المنظمة للمظاهرة أو المسي 
 

ةوأعىط القانون  :  للجهة المختصة فض المظاهرة أو المسي  ي عدة حاالت هي
 
 ف

 لطة عن القيام بواجبها. إذا وقعت أعمال تعد من الجرائم أو من شأنها إعاقة الس .أ
 ألحكام المادة ) .ب

ً
ة خالفا  ( من هذا القانون أو الخروج عن الهدف المحدد لها. 4عند القيام بتنظيم مظاهرة أو مسي 

ة خطب أو هتافات تدعو إىل الفتنة.  .ج ي المظاهرة أو المسي 
 
 إذا ألقيت ف

 (. 9المادة ) إذا وقعت أعمال شغب أو اضطراب شديد  .د
 

  ،نص هذه المادة وُيالحظ من خالل
ً
ي الفقرة )ب( تحديدا

 
ات بدون تقديم  ،وف أن القانون يحظر تنظيم المظاهرات والمسي 

ي قد تصبح 
خيص، باإلضافة إىل ذلك تضمنت الفقرة )ج( عبارات غي  محددة المعن  والن  البالغ المسبق والحصول عىل الي 

ي قصدها الم
، فما هي الفتنة الن   عىل حق التجمع السلمي

ً
ي أن قيدا

 
، األمر الذي يعىطي للسلطات األمنية الحق ف ي

ع القانون  شر
ها الخاص للفتنة  . (9)توقف أي تجمع سلمي بإيجاد تفسي 

 
ي المقابل، سمح 

 
ي ذلك أن ال يتحول ذلك االعتصام أو الوف

 
ط ف قانون بتنظيم االعتصامات والتجمعات المطلبية، ولكنه اشي 

ة ي (10)(19المادة ) التجمع إىل مظاهرة أو مسي 
 
وط الواردة ف من  (4)المادة ( من أ)الفقرة ، وبذلك فهي ال ينطبق عليها الشر

                                                 
 . 2001صنعاء، وزارة الشؤون القانونية،  الجريدة الرسمية، بشأن الجمعيات والمؤسسات األهلية، 2001( لسنة 1القانون رقم )( 6)
ي اليمن 7)

 . 144، ص مصدر سابق ذكره، 2007( التقرير السنوي لحقوق اإلنسان والديمقراطية ف 
ات 2003( لسنة 29القانون رقم )( 8)  . 2003، الجريدة الرسمية، صنعاء، وزارة الشؤون القانونية، بشأن تنظيم المظاهرات والمسير
ي اليمن التقرير الس( 9)

ي لحقوق اإلنسان، يونيو 2009نوي لحقوق اإلنسان والديمقراطية ف 
 . 16، ص 2010، صنعاء، المرصد اليمن 

ات،  2003( لسنة 29( القانون رقم )10)  . مصدر سابق ذكرهبشأن تنظيم المظاهرات والمسير
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خيص ي تتطلب اإلبالغ المسبق والحصول عىل الي 
ي المسألة هو السماح وعدم ، القانون، والن 

 
ي أن األصل ف

هذا األمر يعن 
خيص.  وط اإلبالغ أو اإلعالن أو الي   التقيد بشر

 
 : 2006( لسنة 39) قانون مكافحة الفساد رقم. 4

ي العام الحكومة اليمنية بعد أن قامت 
 
أكدت أن من أولوياتها اعتماد فقد ، 1995بتطبيق برنامج اإلصالح الماىلي واإلداري ف

 منها أن الدولة منفردة لن تتمكن من 
ً
، إدراكا ي

اكة بي   كٍل من الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدن  منهجية الشر
اك القطاعي   الخاص مواجهة تحديا ت العولمة، وتحقيق التنمية، ومن التصدي لمكافحة الفساد. وتظهر الحاجة إىل إشر

ورة لتعزيز دور كل قطاع، بحيث يكمل كل منها  اكة بي   القطاعات الثالثة رص  ي تحمل هذه المسئولية، وتمثل الشر
 
ي ف

والمدن 
ي أن العمل بمفردها 

  اآلخر، كما تدرك منظمات المجتمع المدن 
ً
ي مكافحة الفساد بعيدا

 
ي المجاالت االجتماعية والتنموية وف

 
ف

عن مشاركة الحكومة والقطاع الخاص لن يحقق عوائد ومنافع ذات تأثي  كبي  عىل المجتمع، ولن تتمكن إال من القيام 
ة، وإنجازات محدودة  . (11)بأعمال صغي 

 
ي  2006نة ( لس39ومن هذا المنطلق جاءت مواد قانون مكافحة الفساد رقم )

 
ي ف

لتفسح المجال لمنظمات المجتمع المدن 
ي 
 
ي نص القانون الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد فقد كانت البداية من تشكيلة  مكافحة الفساد،جهود المساهمة ف

، والن 
اهة والكفاءةعىل أن تتكون من  ة والي    ممن تتوفر فيهم الخير

ً
ي الهيئة من، أحد عشر عضوا

 
ظمات المجتمع عىل أن تمثل ف

ي والقطاع الخاص وقطاع المرأة
 (. 9من المادة  أ  الفقرة) المدن 
 

ي مكافحة الفساد، ؤ لت األخرى جاءت مواد القانونكما 
 
ي ف

ي كد عىل أهمية دور منظمات المجتمع المدن 
 
األهداف فقد جاء ف

ي يسىع 
ي تشجيع وتفعيل دور منظمات المجتمع ال، عىل أن يتم إىل تحقيقها القانون الن 

 
ي المشاركة الفاعلة والنشطة ف

 
ي ف

مدن 
 6الفقرة ) محاربة الفساد ومكافحته، وتوعية أفراد المجتمع بمخاطره، وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل وأساليب الوقاية منه

ي القانون أن من مهام 3من المادة 
 
كة المجتمع اتخاذ التدابي  الكفيلة بمشار  الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد (، كما جاء ف

ي األنشطة 
 
ي التعريف بمخاطر الفساد وآثاره عىل المجتمع، وتوسيع دور المجتمع ف

 
ي ف

المحىلي ومنظمات المجتمع المدن 
(، إذ جاء فيها أن 25المادة )(، وقد أكد القانون عىل ذلك من خالل نص 8من المادة  3الفقرة ) المناهضة للفساد ومكافحته

ي األنشطة المناهضة للفساد، وإيجاد توعية عامة تعمل الهيئة عىل تعزيز إسهام 
 
ي ف

ومشاركة منظمات المجتمع المدن 
 . (12)بمخاطر الفساد وآثاره، وتعزيز ثقافة عدم التسامح مع الفساد والمفسدين

 
ي المالحظ من من 

 
ي تؤكد جميع المواد السابقةخالل ما جاء ف

اكة مع منظ، والن  ام الحكومة اليمنية بمبدأ الشر مات عىل الي  
ي إدارة األنشطة المختلفة 

 
ي ف

ي مجال مكافحة الفساد، وتأكيد رصي    ح عىل أهمية منظمات المجتمع المدن 
 
ي ف

المجتمع المدن 
اتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وكذا وضع السياسات  ي رسم اإلسي 

 
المتعلقة بجهود مكافحة الفساد, واإلسهام الفاعل ف

 واآلليات الهادفة إىل مكافحة الفساد. 
 
 اآللية التنفيذية للمبادرة الخليجية: . 5

ي 
 
ي الحراك السياسي واالجتماعي ف

 
ي ف

ايد لمنظمات المجتمع المدن   للدور المي  
ً
ي عام البالد نتيجة

 
ة السابقة، فلم  2011ف والفي 

ي 
 
ي تم التوقيع عليها ف

لمعارضة من إفساح بل السلطة وامن ق   2011نوفمير  23تغفل اآللية التنفيذية للمبادرة الخليجية والن 
ي مؤتمر الحوار 

 
 عىل مشاركتها ف

ً
ي رسم مالمح اليمن الجديد من خالل النص رصاحة

 
ي المشاركة ف

 
المجال لتلك المنظمات ف

 إىل جنب القوى السياسية 
ً
ي الشامل جنبا

عىل أن يتم الدعوة إىل عقد ، وذلك من خالل النص المختلفةواالجتماعية الوطن 
ي شامل ل

، والحوثيون، وسائر األحزاب، مؤتمر حوار وطن  ي كل القوى والفعاليات السياسية بما فيها الشباب، والحراك الجنونر
ي )البند 

، والقطاع النسان  ي
 . (13) (18وممثلون عن المجتمع المدن 

 
 : 2051قرار مجلس األمن رقم . 6

ي  2051جاء قرار مجلس األمن الدوىلي رقم 
 
ي اليمن، لمجلس العقد بعد  2012يونيو  12الصادر ف

 
جلسة خاصة بالحالة ف

ي الشامل بمشاركة جميع 
ي اآللية التنفيذية للمبادرة الخليجية، بما فيها من عقد مؤتمر الحوار الوطن 

 
ليؤكد عىل ما جاء ف

                                                 
(11 ، ي جن 

ي مكافحة الفساد( عبدالحكيم الشر
ي اليمنية ف 

ي واإلعالم ، و دور منظمات المجتمع المدن 
رقة عمل مقدمة لندوة دور منظمات المجتمع المدن 

نت عىل موقع  ، ورقة متاحة عىل شبكة اإلنير
ً
ي نظمتها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ومنظمة اليمن أوال

ي مكافحة الفساد والنر
مدونة يوميات ف 

 :  . www.yomiatfased.blogspot.com/2014/12/blog-post_47.html?m=1فاسد عىل الرابط التاىلي
 . 2006الجريدة الرسمية، صنعاء، وزارة الشؤون القانونية،  بشأن مكافحة الفساد، 2006( لسنة 39القانون رقم )( 12)
كاؤه الموقعة بتاري    خ اآللية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية ( 13) ك وشر ي العام وحلفاؤه وأحزاب اللقاء المشير  المؤتمر الشعن 

، 2011نوفمي   23بير 
 : نت عىل موقع وكالة األنباء اليمنية )سبأ( عىل الرابط التاىلي  . www.saba.ye/ar/news253972.htmوثيقة متاحة عىل شبكة اإلنير

http://www.yomiatfased.blogspot.com/2014/12/blog-post_47.html?m=1
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، فقد  ي
ي جاءت عىل ذكرها اآللية التنفيذية بما فيها منظمات المجتمع المدن 

عىل أنه )يشدد عىل القرار نص األطراف الن 
 وذا مغزى، وتكون الجماعات الشبابية أهمية ع

ً
 وشفافا

ً
ي يضم جميع األطراف، ويكون تشاركيا

قد مؤتمر للحوار الوطن 
ي هذه العملية بصورة نشطة 

 
ي اليمن أن تشارك ف

 
والنسائية من بي   المشاركي   فيه، وي  هيب بجميع األطراف المعنية ف

 . (14)وبناءه(
 

 :
ً
ي ركزت عليها قضايا الثانيا

ي حراكمنظمات الالت 
 
ي ف

 
  : السياسي واالجتماعي  ها مجتمع المدن

ي هذا 
 
كي   القسم ف

ي ركزت عليها  عىلسيتم الي 
ي حراكها السياسي  أهم القضايا والموضوعات الن 

 
ي ف

منظمات المجتمع المدن 
ة من  ي الفي 

 
ي المراحل الزمنية المختلفة ف

 
: والموضوعات  القضايا هذه تتمثل ، و 2014إىل  2005واالجتماعي ف وق حقهي

 . مكافحة الفساد ، اناإلنس
 
 حقوق اإلنسان: . 1

ي مجال حقوق اإلنسان، فهناك 
 
ي حراكها السياسي واالجتماعي ف

 
ي ف

ي تبنتها منظمات المجتمع المدن 
ة هي الموضوعات الن  كثي 

 إلخ. لحريات اإلعالمية، حرية التنظيم،... ، االسياسية موضوعات مرتبطة بحقوق المرأة
 

ي مجال حقوق المر 
ي الجمهورية اليمنية تمثل أكير من نصف المجتمع البالغ عدد فق 

 
أة السياسية، فعىل الرغم من أن المرأة ف

ي مواقع 2014نسمة حسب اإلسقاطات السكانية إىل ديسمير  25,954,000سكانه 
 
ي الحياة السياسية ف

 
، إال أن مشاركتها ف

ي السلطة 
 
يعية بغرفتيها مجلس النواب المنتخب صنع القرار ما زالت قارصة، حيث أن تمثيل المرأة ف ، التشر

ً
 ومجلسشعبيا

بل الشورى الُمعي   من  ، حيث تمثل المرأة نسبة ق 
ً
 جدا

ً
ي مجلس النواب، كما تمثل 0,3رئيس الجمهورية ما زال ضعيفا

 
% ف

ي السلطة التنفيذية، إذ 1,8
 
ي مجلس الشورى، واألمر ذاته ينطبق عىل تمثيل المرأة ف

 
ي أن تمثيلها % ف

 
الحكومة وصل إىل ف

ي المجالس المحلية و%، 6
 
ي السلطة القضائية، والمؤسسات المعينة. و ، %0,5 إىل لوصف

 
 هكذا ف

 
ي هذا 

 
ي مرتبة متدنية ف

 
ي مجال الحريات اإلعالمية، فتفيد التقارير الدولية ذات االهتمام بحرية الصحافة بأن اليمن يقع ف

 
أما ف

ي 
 
 لها، المضمار، فيشي  مقياس حرية الصحافة ف

ً
ي تتخذ من باريس مقرا

العالم والذي تصدره منظمة مراسلون بال حدود والن 
ي مختلف دول العالم، يشي  إىل أن اليمن 

 
ات المعتمدة لتوثيق مدى الحرية والديمقراطية ف والذي يعتير من أهم المؤشر

ي العام 
ي حرية ، وذكر بأن اليمن تع103احتلت اليمن المرتبة  2002تحتل مراتب متدنية، فق 

 
ي من مشاكل واضحة ف

ان 
ي 
 
ي حرية الصحافة، حيث احتلت ، 2005، 2004، 2003األعوام  الصحافة، أما ف

 
 ف

ً
 ملحوظا

ً
فقد شهدت اليمن تراجعا

ي  136، 135، 136تب االمر 
 
ي من وضع صعب ف

ي اليمن تعان 
 
ي حي   ذكر التقرير بأن حرية الصحافة ف

 
، ف األعوام عىل التواىلي

ي التصنيف العالمي إىل المرتبة  ، حيث2008، 2007، 2006
 
، إىل أن وصف عىل التواىلي  155، 143، 149تراجعت اليمن ف

، إذ احتلت المرتبة  2012تقرير 
ً
ي وضع خطي  جدا

 
ي اليمن باتت ف

 
دولة عىل  179من إجماىلي  171بأن حرية الصحافة ف

 مستوى العالم. 
 

ي شكل تقرير سنوي،  والجدير بالذكر أن مؤشر حرية الصحافة والذي تصدره منظمة
 
تيب دول يقوم بمراسلون بال حدود ف ي 

 
ً
باألكير حرية إىل األقل حرية، ويتم إعداد التقرير بناًء عىل استبيان ُيرسل إىل منظمات  العالم حسب حريتها الصحفية بداية

يكة مع منظمة مراسلون بال حدود، منها  ي خمس قارات،  14شر
 
ول العالم، مراسل ح 130مجموعة لحرية التعبي  ف

ي حقوق اإلنسان
 
، ونشطاء ف ، وقانونيي   ، وباحثي   ي ، والذي يطرح عدة أسئلة باإلضافة إىل صحفيي  

عن االعتداءات الن 
ي تثبت صدور ضغوط عىل الصحافة الحرة. اإل صحفيي   و الطالت 

، باإلضافة إىل المصادر الن    عالميي  
 

 لما شهدته الصحافة اليم
ً
ة من مصادرة وتعليق إصدار بعض الصحف، وقد جاءت هذه التقارير نتيجة ي تلك الفي 

 
نية ف

، وممارسة مختلف الضغوط عليهم سواًء عن طريق 
ً
وسحب تراخيص البعض اآلخر، وتوقيف الصحفيي   ومالحقتهم جنائيا

ونية اليمنية عن  ، وحجب عدد من المواقع اإللكي  التهديد أو االختطاف واالحتجاز بسبب قضايا رأي وحقوق نشر
ي وقف أمامها ما ُيقارب (15)صفحي   داخل اليمنالمت

ي  40، وإنشاء محكمة خاصة بالصحافة والمطبوعات، والن 
، والن 

ً
صحفيا
 بالحبس عىل رؤساء تحرير بعض الصحف، والمنع من مزاولة مهنة الصحافة عىل بعض الصحفيي   

ً
 . (16)أصدرت أحكاما

 

                                                 
ي  2051قرار مجلس األمن رقم ( 14)

: 2012يو يون 12الصادر ف  نت عىل موقع األمم المتحدة عىل الرابط التاىلي  ، قرار متاح عىل شبكة اإلنير
www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/2051(2012) . 

ي اليمن 15)
 . 58، ص مصدر سابق ذكره، 2009( التقرير السنوي لحقوق اإلنسان والديمقراطية ف 

ي اليمن.. األمن أداة أم مسئولية، ( تقرير حول حالة حقوق اإلن16)
 . 85، ص مصدر سابق ذكرهسان ف 
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ي مجال القضايا الحقوقية، فقد شهدت منطقة العنسي   با
 
لجعاشن تهجي  خمسي   أشة من أبنائها برجالها ونسائها وف

هم خارج  بل شيخ المنطقة، واستوىل عىل منازلهم ومزارعهم وأمالكهم، وقام بتهجي  وشيوخها وشبابها وأطفالها من ق 
تهجي  المنطقة، ومنحها آلخرين، ولم يجد هؤالء من مأوى لهم غي  نصب خيام بالقرب من بوابة جامعة صنعاء. وعملية ال

بل بعض منظمات  ي هذه المرة وجدت مساندة من ق 
 
هذه لم تكن األوىل، بل هي الثالثة خالل ثالث سنوات، غي  أنها ف

ي تسليط الضوء اإلعالمي عليهم. وقد نظم 
 
ي والصحفيي   والذين قدموا لهم المساندة الحقوقية، وساهموا ف

المجتمع المدن 
ات يومية، وهتفوا بشعارات "صح النوم صح النوم، يا صنعاء صح النوم، المهجرين مع تلك المنظمات والصحفيي   مسي  

ي تتوسط مجلسي الوزراء والنواب اعتصامات 
الجعاشن بال نوم، بي   األمطار طول اليوم"، كما شهدت ساحة الحرية الن 

ات أسبوعية تطالب بمحاكمة الشيخ ومليشياته وإعادة المهجرين إىل ديارهم وممتلكاتهم  . (17)ومسي 
 
 مكافحة الفساد: . 2

أن للفساد آثار سلبية عىل كل جوانب الحياة السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية، وذلك لما يسببه الفساد من إهدار 
ي عملية التنمية.  

 
 من التأخر ف

ً
وات، وعرقلة أداء المسئوليات، وإنجاز الوظائف والخدمات، وبالتاىلي يسبب مزيدا األموال والير

ك الف عيته أو استقراره أو سمعته، حيث يؤدي الفساد إىل كما يي   سلبية عىل النظام السياسي سواًء من حيث شر
ً
ساد آثارا

ي مدى تمتع النظام 
 
، وبالتاىلي فقدان الشعور بالمواطنة واالنتماء، كما يشكك الفساد ف ي النظام السياسي

 
فقدان الثقة ف

ام حقوق المواطني   األ 
ي المساواة، وتكافؤ الفرص، كما يحد بالديمقراطية، وقدرته عىل احي 

 
ي مقدمتها الحق ف

 
ساسية، وف

الفساد من الشفافية والمسائلة، ويشوه عملية صنع القرار، ويضعف المشاركة السياسية، وذلك نتيجة لغياب الثقة 
ي مستقل عن الدولة

  . (18)بالمؤسسات العامة وأجهزة الرقابة والمسائلة، كما يضعف الفساد نمو مجتمع مدن 
 

اهة مكانة أساسية، إذ توفر هذه المفاهيم أهم الطرق  وتحتل مبادئ ومفاهيم الشفافية، والمسائلة، والمحاسبة، والي  
فالشفافية هي إحدى السبل الكفيلة بالقضاء عىل الفساد والحفاظ عىل المال العام، وأنها ، (19)واآلليات لمكافحة الفساد

ي اعتمدتها جم
ب بشكل آلية ناجحة من اآلليات الن  ي تض 

ي النظم الديمقراطية للحد من هذه اآلفة الن 
 
يع اإلدارات الحديثة ف

ي نقيض، فكلما اتسعت دائرة الشفافية ضاقت دائرة 
 
خاص القطاع العام. والشفافية والفساد مفهومان يقعان عىل طرف

 للفساد ومحاولة رصيحة وو 
ً
 واستفحاال

ً
. (20)اضحة للتغطية عليه وتمريرهالفساد، ولهذا يعتير انعدام الشفافية انتشارا

ي غياب 
ابطان يعزز كل منهما اآلخر. فق  وترتبط الشفافية بكٍل من المسائلة والمحاسبة، فالشفافية والمسائلة مفهومان مي 

الشفافية ال يمكن وجود المسائلة، وما لم يكن هناك مسائلة فلن يكون للشفافية أية قيمة، ويسهم وجود هاتي   الحالتي   
ي 
 
 ف
ً
 . (21) قيام إدارة فعالةمعا
 
ي هذا المضمار تفيد التقارير الدولية ذات االهتمام بالشأن العالمي للفساد بأو 

 
ي مرتبة متدنية ف

 
، فعىل سبيل ن اليمن يقع ف

 لها،  تقرير منظمة الشفافية العالميةالمثال يشي  
ً
ي تتخذ من برلي   مقرا

نية ن مؤشر الفساد يعىطي اليمن درجات متدإىل أوالن 
، وهذه الدرجات تراجعتن

ً
ة  سبيا ي الفي 

 
ي حي   سجل المؤشر (2009 – 2004)ف

ي عامي  2,7 ، فق 
 
ي  تدن   ،2005 ،2004 ف

 
ف

ة ) ي العام  2,6( من 2009 – 2006الفي 
 
ي  2,1إىل  2006ف

 
ي ترتيب اليمن 2009عام الف

 
ي الوقت ذاته تراجع ف

 
. كما يؤشر ف

ي العام  112بي   الدول من 
 
ي ال 131إىل  2004ف

 
ي العام  154إىل  2007عام ف

 
  . (22)2009ف

 
ي 
 
ويعتمد التقرير السنوي الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية حول مؤشر مدركات الفساد عىل فحص واقع الفساد ف

ي المؤشر والبالغ عددها 
 
دولة، وتعتير مصادر بيانات ومعلومات المؤشر متنوعة  177القطاع العام لدى الدول المشمولة ف

اء من القطاع العام والخاص، ومن أهم ما يمي   هذا المؤشر أن مقياسه للعالمات يبدأ من من آراء  ، بحيث 100إىل  0الخير
ي 
ي صفر أعىل مستوى فساد مدرك، وتعن 

أقل مستوى فساد مدرك، ويوفر المؤشر مقارنة بي   الدول مع نتائج العام  100تعن 
 لنتائج خالل عامي   من الزمن. السابق فقط إلعطاء انطباع واضح حول كيفية قراءة ا

ي المحور الثا
 
 ن

                                                 
ي اليمن( توكل كرمان، 17)

ي التغيير والثورة ف 
نت عىل موقع منظمة مهجري الجعاشن والجزيرة وطالب الجامعة ثالن  ، مقال متاح عىل شبكة اإلنير

 :  . www.womenpress.org/news_details.php?lng=arabic&sid=2076صحفيات بال قيود عىل الرابط التاىلي
، د. ط، ما بير  الفساد والحكم الرشيد.. نحو تحقيق العقد االجتماعي واألهداف اإلنمائية( من  سالم وأخريات، 18) ، القاهرة، مركز العقد االجتماعي

 . 9، 8، ص 2010
ي مواجهة الفساد( عبير مصلح، 19)

اهة والشفافية والمسائلة ف  اهة والمسائلة.. أمان، الطبعة األوىل، الي    . 22، ص 2007، القدس، االئتالف من أجل الي  
نت عىل موقع الهيئة الوطنية العليا لمكاالشفافية ومكافحة الفساد اإلداري( محمد حمود المطري، 20) فحة الفساد عىل ، دراسة متاحة عىل شبكة اإلنير

 :  . www.snaccye.org/index.php?ac=3&no=9&d_f=42&t_f=0&t=5&lang_in=Arالرابط التاىلي
: حرية تداول المعلومات وتوثيقها( رضا عبدالعزيز، 21) ي عىل الرابط التاىلي

نت عىل موقع برنامج األمم المتحدة اإلنمان   ، دراسة متاحة عىل شبكة اإلنير
www.benaa-undp.org . 

اتيجية الوطنية لمكافحة الفساد )( 22)  . 5، ص 2010، صنعاء، الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، د. ط، (2014 – 2010اإلسير

http://www.womenpress.org/news_details.php?lng=arabic&sid=2076
http://www.benaa-undp.org/


 7 

ي الحراك السياسي واالجتماعي 
 
ي ف

 
 : وسائل منظمات المجتمع المدن

 
ي 
 
ي حراكها السياسي واالجتماعي ف

 
ي ف

ي استخدمتها منظمات المجتمع المدن 
كي   عىل الوسائل الن 

ي هذا المحور سيتم الي 
 
ف

ة من  ي الفي 
 
: 2014إىل  2005المراحل الزمنية المختلفة ف  ، وهذه الوسائل هي

 
  التقارير السنوية. إصدار  ▪
 التجمعات السلمية بأشكالها المختلفة.  ▪
▪  . يىعي

 اإلصالح التشر
 والبحوث. إعداد الدراسات  ▪
 التحالفات والشبكات. تشكيل  ▪
 المنارصة. الدعم و حمالت تنظيم  ▪

 
 
ً
 التقارير السنوية:  صدار : إأوال

ي بإصد
ار العديد من التقارير السنوية حول موضوعات حقوق اإلنسان ومكافحة الفساد، قامت منظمات المجتمع المدن 

 نذكر منها: 
 

 من العام 
ً
ي اعتمدت عىل إصدار تقارير  2005بدءا

ي والن 
ظهرت عىل الساحة اليمنية عدد من منظمات المجتمع المدن 

ي اليمن. 
 
ي اليمن، وحالة الفساد ف

 
 سنوية حول حالة حقوق اإلنسان ف

 
ي مج

ي لحقوق اإلنسان يصدر تقارير سنوية تحت عنوان  2005ال حقوق اإلنسان، فمنذ العام فق 
أصبح المرصد اليمن 

ي اليمن"، والذي يعتمد فيها عىل رصد واقع ووقائع
 
انتهاك حقوق اإلنسان  "التقرير السنوي لحقوق اإلنسان والديمقراطية ف

 :  من جانبي  
 

ي األول: الحقوق المدنية والسياسية والمتمث ▪
 
، الحق ف ي الحرية واألمن الشخصي

 
ي الحياة، الحق ف

 
: الحق ف ي

 
لة ف

 . ي حرية الرأي والتعبي 
 
، الحق ف ي حرية التجمع السلمي

 
ي المحاكمة العادلة، الحق ف

 
 السالمة الجسدية، الحق ف

ي األجر، الحق ▪
ي تقاض 

 
ي الملكية، الحق ف

 
: الحق ف ي

 
: الحقوق االقتصادية واالجتماعية والمتمثلة ف ي

ي العمل،  الثان 
 
ف

ي الصحة. 
 
ي التعليم، الحق ف

 
 الحق ف

 
ي العام 

 
 من التقرير الثالث الصادر ف

ً
تم اعتماد منهجية جديدة إلعداد التقرير، حيث تم تقسيم التقرير إىل  2007واعتبارا

ي تقرير 
 
كي   فيه عىل قضية محورية من قضايا حقوق اإلنسان والديمقراطية. وتمثلت ف

، األول: يتم الي   2007قسمي  
ي تقرير 

 
ي تقرير  2008بمشكلة بناء الدولة، وف

 
ي تقرير  2009بمشكلة الفقر، وف

 
، وف  2010بمشكلة التعددية والتنوع والتعبي 

ي 
 
ي تم رصدها خالل العام ف

ي من التقرير فيتضمن عرض البيانات والمعلومات الن 
بمشكلة اإلرهاب، وهكذا، بينما القسم الثان 

 فة. مجاالت حقوق اإلنسان المختل
 

ي اليمن 
 
ي يتعرض لها المدافعون عن حقوق اإلنسان ف

ي لحقوق اإلنسان تقريرين حول االنتهاكات الن 
كما أصدر المرصد اليمن 

وع حماية المدافعي   عن حقوق اإلنسان باليمن ودول الخليج. وحمل التقرير  ي ضمن مشر
، والذي يأن  ي ودول الخليج العرنر

رضة لالستهد
ُ
ي األول عنوان "مدافعون ع

 
ي عنوان "مثقلون بالمواجع"، واستند التقرير ف

اف"، بينما حمل التقرير الثان 
معلوماته عىل بيانات رصدية تم جمعها وإعدادها عير عمليات الرصد والتوثيق، وقد ارتكزت عمليات الرصد والمتابعة عىل 

ي تم فيها رصد أكير من ثالث صحف رسمية 
ونية آليات الرصد المكتبية والميدانية، والن  وغي  رسمية، وكذا أربعة مواقع إلكي 

 عىل مستوى كل بلد من البلدان المستهدفة، إضافة إىل تقارير مرفوعة من راصدين ميدانيي   عىل مستوى البلدان. 
 

ي التجمع السلمي لعام 
 
 عن الحق ف

ً
ي لحقوق اإلنسان تقريرا

، والذي ُيسلط الضوء عىل الحق 2008كما أصدر المرصد اليمن 
ي التج

 
ي اليمن خالل العام ف

 
ي المحافظات الجنوبية، 2008مع السلمي ف

 
 ف

ً
، والذي شهد حركة احتجاجات واسعة وخاصة

ي كان من أهم مطالبها إزالة نتائج وآثار حرب صيف 
ي وممتلكات الدولة 1994والن 

، ووقف مسلسل االعتداءات عىل أراض 
ي المحافظات الجنوبية، وتسوية 

 
 . (23)أوضاع المبعدين من وظائفهم المدنية والعسكريةومؤسسات المجتمع واألفراد ف

                                                 
ي المحافظات الجنوبية( 23)

ي يطلق تقريره عن حق التجمع السلمي ف 
ي لحقوق ، خي  متاح عىل شبكة اإلنير المرصد اليمن 

نت عىل موقع المرصد اليمن 
 :  .  www.yohr.org/index.php?ac=3&no=3677&d_f=136&t_f=0&t=5&lang_in=Arاإلنسان عىل الرابط التاىلي
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ي العام 

 
بينما أصدرت منظمة صحفيات بال قيود تقارير سنوية حول الحريات واالنتهاكات الصحفية، وصدر التقرير األول ف

 من التقرير  2005
ً
السادس تحت مسم تقرير حول الحريات الصحفية، وظلت هذه التسمية إىل التقرير الخامس، واعتبارا

 حول ما أسمته 
ً
أصبح التقرير يحمل اسم تقرير حول االنتهاكات الصحفية. باإلضافة إىل ذلك، أصدرت المنظمة تقريرا

 ". 2007، والنصف األول من عام 2006، 2005"القائمة السوداء ألعداء حرية الصحافة لألعوام 
 

ة م ي الفي 
 
تحت عنوان "التقرير السنوي ألوضاع  2008إىل  2006ن كما أصدرت مؤسسة أوام التنموية الثقافية تقريرين ف

ي مختلف المجاالت 
 
ي مختلف المجاالت، ف

 
المرأة اليمنية"، ويتناول التقرير رصد وتحليل ألوضاع المرأة اليمنية خالل عاٍم ف

ا  السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية، والثقافية، واإلعالمية، والصحية، والرياضية، وإبراز المتغي 
ً
ي أوضاع المرأة إيجابا

 
ت ف

 خالل العام. 
ً
 أو سلبا

 
ي عامي 

 
ي اليمن ف

 
 حول حالة حقوق اإلنسان ف

ً
ي حي   أصدرت الشبكة اليمنية لحقوق اإلنسان تقريرا

 
، تحت 2010، 2009ف

ي الحرية واألمان الشخصيان، بما فيه
 
ي عنوان "األمن أداة أم مسئولية"، ويرصد التقرير انتهاكات حقوق اإلنسان ف

 
ما الحق ف
ي 
 
ي شهدتها البالد والمتمثلة ف

ي ترافقت مع األحداث السياسية الن 
ي الحريات الصحفية والن 

 
، والحق ف التجمع السلمي

ي الشمال، والحرب عىل اإلرهاب
 
ي الجنوب، وحركة الحوثيي   ف

 
. كما أصدرت الشبكة اليمنية لحقوق (24)االحتجاج السلمي ف

ي العام 
 
 عامي )تقرير حول ا 2011اإلنسان ف

ي    ع بي   (، وي  هدف 2010 – 2009لمحاكمة العادلة وضماناتها بي   الواقع والتشر
ي والممارسة القضائية. 

ي    ع اليمن  ي التشر
 
ي المحاكمة العادلة ف

 
 التقرير إىل تحديد مدى توفر ضمانات الحق ف

 
ي مجال مكافحة الفساد، فقد أصدر تحالف صحفيون يمنيون لمناهضة الفساد )يمن جاك( ث

 
الثة تقارير عن حالة أما ف

ي األعوام 
 
ي اليمن ف

 
ه الصحافة اليمنية خالل العام عن 2013، 2008، 2007الفساد ف ، وذلك من خالل متابعة ما تنشر

 قضايا الفساد. 
 

ي اليمن لعام 
 
اهة تقرير حول مؤشر مدركات الفساد ف امن مع 2013كما أطلقت المجموعة اليمنية للشفافية والي   ، وذلك بالي  

ي العالم لعام  إصدار 
 
، والذي احتلت فيه 2013منظمة الشفافية الدولية تقريرها السنوي حول مؤشر مدركات الفساد ف

تيب  اهة  100من  18دولة، وحصلت عىل الدرجة  177من إجماىلي  167اليمن الي  ي مستوى الي  
 
 ف
ً
ا  كبي 

ً
مسجلة تراجعا

ي العام 
 
ي  ، ويعود هذا 2012بنسبة خمس درجات عما كانت عليه ف  لعدة أسباب من أهمها: ضعف الدور الرقانر

ً
اجع نتيجة الي 

ي الرقابة عىل الحكومات 
 
ي ف

لمان، وقصور أداء منظومة مكافحة الفساد، وضعف دور اإلعالم ومنظمات المجتمع المدن  للير
 ومساءلتها. 

 
ي إعداد التقرير اإلقليمي حول "الفسا

 
اهة ف "، والذي كما شاركت المجموعة اليمنية للشفافية والي   ي ي العالم العرنر

 
د السياسي ف

نظمته الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية بالتعاون مع منظمة الشفافية الدولية، وقد استند التقرير إىل عينات ومعطيات 
، بهدف تشخيص واقىعي لظاهرة الفساد السياسي  : مض، لبنان، اليمن، تونس، المغرب، وفلسطي   من ستة بلدان عربية هي

اتيجيات وخطط لمكافحته والوقاية منه، ومن ثم بناء نظام وأشكا ي تطوير اسي 
 
 للمساهمة ف

ً
ي المنطقة، تمهيدا

 
له وأسبابه ف

: مبدأ الفصل بي   السلطات، واقع السلطة  ي هذه البلدان. واشتمل التقرير عىل عدة محاور هي
 
اهة ف ي فعال للي  

وطن 
، استق يعية، نزاهة التنفيذية وشفافية أعمالها ونزاهة العاملي   اللية وفعالية السلطة القضائية، قدرة وفعالية السلطة التشر

االنتخابات، إدارة الممتلكات واألموال العامة، واقع المؤسسة العسكرية واألمنية، مؤسسات وأجهزة الرقابة العامة، األحزاب 
، اإلعالم.  ي

 السياسية، منظمات المجتمع المدن 
 
: التجمعات السلمية بأشكثاني
ً
 الها المختلفة: ا

ي 
 
ي التجمع السلمي الحق ف

 
ي الرأي العام، ويشمل الحق ف

 
ة ف ي تؤثر بصفة مباشر

ي التجمع السلمي من الحقوق الن 
 
يعتير الحق ف

ات، وكذلك تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل.  اب وتنظيم المسي   االعتصام والتظاهر واإلرص 
 

ي مجال حقوق اإلنسان، فقد نظمت ثالث من
ي وهي منظمة صحفيات بال قيود، ومنظمة التغيي  فق 

ظمات مجتمع مدن 
للدفاع عن الحقوق والحريات، والهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات )هود(، وبمشاركة عدد آخر من منظمات 

ة من عام  ي وكذلك الناشطي   والسياسيي   واإلعالميي   خالل الفي 
أكير من  2010وحن  أواخر العام  2007المجتمع المدن 

امن مع عقد  80 ي كان يتم تنظيمها بالي  
ي أسموها ساحة الحرية، والن 

ي الساحة المقابلة لمجلس رئاسة الوزراء، والن 
 
اعتصام ف

                                                 
ي اليمن.. األمن أداة أم مسئولية، 24)

  . مصدر سابق ذكره( تقرير حول حالة حقوق اإلنسان ف 
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ي يوم الثالثاء من كل أسبوع. وجاءت هذه االعتصامات للتضامن مع المعتقلي   من 
 
مجلس الوزراء الجتماعه األسبوعي ف

ي تمت مصادرتها الصحفيي   والناشطي   الحقوق
، وللمطالبة باإلفراج عنهم، وكذلك المطالبة بإطالق الصحف الن  يي  

 وإيقافها، وللمطالبة بإلغاء المحكمة االستثنائية المتخصصة بالصحافة. 
 

كما نظمت المنظمات الثالث وقفات احتجاجية أمام مجلس الوزراء ومجلس النواب للتضامن مع مهجري أبناء منطقة 
عاشن محافظة إب، للمطالبة بإعادتهم إىل قراهم وإنصافهم وإغالق سجون الشيخ الخاصة، ووضع حد العنسي   بالج

ات تجوب شوارع العاصمة صنعاء.  ي بعض المرات كان يتم تحويل تلك االعتصامات إىل مسي 
 
. وف العتداءاته عىل المواطني  

من، كما تم اعتقال بعضهم، ومن ثم اإلفراج وقد تعرض بعض رؤساء وأعضاء تلك المنظمات لالعتداء من قبل قوات األ 
 حول 

ً
 صحفيا

ً
عنهم. كما نظمت منظمة صحفيات بال قيود والهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات )هود( مؤتمرا

ي 
ي استعرض فيها المهجرين من أبناء الجعاشن األساليب الن 

ضحايا السجون الخاصة ألبناء منطقة العنسي   بالجعاشن، والن 
يدهم وهدم منازلهم ين ب، وكذا تشر تهجها شيخ الجعاشن ضدهم بحبسهم بزنازينه الخاصة، وحرمانهم من األكل والشر

 ونهب ممتلكاتهم وتهديهم بالقتل. 
 

ي 
 
 حول "المسائلة وتعزيز الحكم الرشيد ف

ً
ي مجال مكافحة الفساد، فقد نظمت منظمة صحفيات بال قيود مؤتمرا

 
أما ف

يعات اليمنية بما يكفل مسائلة فاعلة لمسئوىلي الدولة اليمن"، والذي خرج بمص
حات لتعديل الدستور والتشر فوفة مقي 

ي 
 
ي ختام أعماله بإلغاء قانون إجراءات اتهام ومحاكمة شاغىلي الوظائف العليا وكافة المواد ف

 
. وقد أوض المؤتمر ف والموظفي  

ية لمسا ي تتضمن إجراءات تميي  
ي الدولة والتحقيق معهم وإحالتهم الدستور والقواني   النافذة الن 

 
ئلة شاغىلي الوظائف العليا ف

ي الدستور والقواني   ذات العالقة عىل أن كافة جرائم الفساد والكسب غي  
 
ورة التأكيد ف لالتهام، كما أوض المؤتمر بض 

ورة إجراء تعدي وع وكافة جرائم إساءة استغالل السلطة ال تسقط بالتقادم، باإلضافة إىل رص  يعات الالزمة المشر الت للتشر
ي حماية المال العام، من تقديم شكاوى للجهات المختصة 

 
ي تكفل للمواطني   الوسائل والسبل الالزمة للقيام بواجبهم ف

والن 
ورة إلغاء  وع، ورص  اء غي  المشر

داد األموال المتحصلة بسبب جرائم الفساد والير ورفع الدعاوى المدنية أمام المحاكم السي 
 أو التنازل عنها، النصوص الدس

ً
ي تجي   منح عقارات الدولة وأموالها المنقولة وممتلكاتها العامة مجانا

تورية والقانونية الن 
ي تحتفظ بها الدولة وتلزم الدولة بتوفي  

ي الحصول عىل المعلومات الن 
 
يعية تكفل حق المواطني   ف وعمل تعديالت تشر

 . (25)المعلومة وضمان التدفق الحر لها
 

اهة باالحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي ُيصادف تاري    خ كما قامت  ديسمير  9المجموعة اليمنية للشفافية والي  
من كل عام، وقد شهدت االحتفالية تنظيم وقفات احتجاجية أمام الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وإطالق البالونات 

ي حملت شعار "ال 
ي سماء العاصمة صنعاء والن 

 
لإلفالت من العقاب"، وإصدار بيان بهذه المناسبة لمطالبة رئيس ف

:  الجمهورية والهيئة الوطنية  العليا لمكافحة الفساد بما يىلي
 

ي المؤسسات والهيئات الحكومية الذين تورطوا  .1
 
اتخاذ اإلجراءات الشيعة والعاجلة بإقالة واستبدال القيادات ف

 بقضايا فساد وإهدار للمال العام. 
ي الداخل والخارج، وإعادة أي أموال أو إحالة  .2

 
جميع المتورطي   بقضايا فساد إىل القضاء وحجز أرصدتهم ف

وع إىل الخزينة العامة للدولة، بموجب األحكام القضائية.   ممتلكات ناتجة عن الكسب غي  المشر
ي تح .3

يعية المتعلقة بمكافحة الفساد، وإلغاء النصوص القانونية الن  ي إصالح المنظومة التشر
 
مي كبار المسئولي   ف

ي قضايا الفساد ونهب المال العام. 
 
 الدولة من المساءلة ف

 
وع "حماية المبلغي   والشهود عن قضايا الفساد"، والذي يهدف  اهة بتنفيذ مشر كما قامت المجموعة اليمنية للشفافية والي  

أو سلبهم حقوقهم جراء انتهاجهم إىل رصد عدد من حاالت المبلغي   أو الشهود حول قضايا فساد تم التعسف ضدهم 
وع استقبال عدد من القضايا الموثقة من كل من  ي المؤسسات العامة، ويتضمن المشر

 
السبل القانونية لمكافحة الفساد ف

المحاميي   واإلعالميي   والناشطي   الحقوقيي   من مختلف أنحاء الجمهورية، ومن ثم ستقوم لجنة تحكيم محايدة باختيار 
اك عدد ثالث قضايا لت ،  10تبناها المجموعة ومنارصتها، والعمل عىل حلها من خالل إشر ، 10محاميي    10 صحافيي  

ي ورشة عمل مستمرة لمدة ثمانية 
 
ي دراسة هذه القضايا الثالث، والخروج بخطوات عملية لحلها ف

 
نشطاء حقوقيي   ف

 وأربعي   ساعة. 
 

                                                 
ي اليمناختتام أعمال مؤتمر المسائلة وتعزيز الحكم ال (25)

نت عىل موقع منظمة صحفيات بال قيود عىل الرابط رشيد ف  ، خي  متاح عىل شبكة اإلنير
 :  . www.womenpress.org/news_details.php?lng=arabic&sid=1332التاىلي

http://www.womenpress.org/news_details.php?lng=arabic&sid=1332
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ي مجال حقوق المرأة السياسية، فقد نظم تحالف متطو 
 
عون من أجل حقوق النساء ورشة عمل تدريبية لإلعالميي   أما ف

ي الدستور القادم، لضمان صياغة دستورية عادلة 
 
ي وف

ي مخرجات مؤتمر الحوار الوطن 
 
واإلعالميات لمنارصة قضايا النساء ف

ي الدستور القادم. 
 
 وواقعية لقضايا النساء ف

 
 ب  )تحالف متطوعون من أ

ً
 "أمل"، ونظمت التحالفات النسائية ممثلة

ً
اك النساء سياسيا  إلشر

ً
جل حقوق النساء، ائتالف معا

ي البناء"، وعىل هامش 
 
يكات ف ي الحوار شر

 
يكات ف  بعنوان "شر

ً
شبكة النساء المستقالت "فوز"، اللجنة الوطنية للمرأة( مؤتمرا

سيد جمال بن عمر المؤتمر عقدت تلك التحالفات لقاءات مع مبعوث األمي   العام لألمم المتحدة الخاص باليمن ال
، ودعم نص دستوري بمشاركة المرأة بما ال يقل عن 

ً
ي السلطات الثالث، وكذلك ٣٠لمطالبته بدعم حقوق النساء عامة

 
% ف

ي أكد لهن بأن النساء 
ي لجنة صياغة الدستور. باإلضافة إىل ذلك، عقدت التحالفات النسائية لقاء مع رئيس الجمهورية والن 

 
ف

ي السلطات الثالث بنص دستوري. 30منارصة قوية، وسيتم اعتماد نسبة اليمنيات يحظي   بدعم و 
 
 % ف

 
ي والبالغ عددها 

 )أمل( لقاءات مع عدد من رؤساء فرق الحوار الوطن 
ً
اك المرأة سياسيا  إلشر

ً
فرق،  9كما عقد ائتالف معا

ي مخرجات مؤتمر الحوار تك
 
يعية دستورية وقانونية ف فل تمكي   النساء وتعزيز بهدف حشد التأييد إليجاد نصوص تشر

ي مواقع صنع القرار، وضمان وصولها إىل م
 
ي الحياة السياسية وتواجدها ف

 
لمان بنسبة ال تقل عنمشاركتها ف  %. 30قاعد الير

 
ي 
 
ي كٍل من صنعاء وعدن، منها: ندوة المرأة اليمنية ف

 
ة حقوق النساء عىل تنظيم عدد من الفعاليات ف وقد عملت حملة دسي 

ة حقوق المرأة، وندوة النساء يكتير  الدستور. الدستور، ون
 دوة دسي 

 
: لثثا يعي : اإلصالح التشر

ً
 ا

يعات القانونية سواًء المتعلقة بحقوق اإلنسان أو المتعلقة  ي اليمن عىل إصالح التشر
 
ي ف

عملت منظمات المجتمع المدن 
، كما قامت ب إعداد مشاري    ع قواني   بديلة عن القواني   بمكافحة الفساد، حيث قامت بإعداد العديد من مشاري    ع القواني  

 النافذة، أو إعداد مشاري    ع تعديل لقواني   نافذة. 
 

ي مجال مكافحة الفساد، وعىل الرغم من أن السلطات اليمنية عملت ومنذ مصادقتها النهائية عىل اتفاقية األمم المتحدة 
فق 

ي أغسطس 
 
ي عملت فيها عىل إصدار مجموعة ، عىل بناء منظومتها القانونية ل2005لمكافحة الفساد ف

مكافحة الفساد، والن 
 :  من القواني   المرتبطة بذلك، وهي

 
 . 2003( لسنة 35قانون مكافحة غسل األموال رقم ) .أ

، والذي يهدف إىل حماية المال العام، تعزيز الثقة بأجهزة 2006( لسنة 30قانون اإلقرار بالذمة المالية رقم ) .ب
وع. الدولة وموظفيها، ومكافحة ال  كسب غي  المشر

، والذي يهدف إىل منع الفساد ومكافحته ومالحقة مرتكبيه وحجز 2006( لسنة 39قانون مكافحة الفساد رقم ) .ج
ي المعامالت االقتصادية والمالية 

 
اهة والشفافية ف تبة عن ممارسته، إرساء مبدأ الي   داد األموال والعائدات المي  واسي 

م األمثل ألموال وموارد وممتلكات الدولة، وتفعيل مبدأ المسائلة وتعزيز الدور واإلدارية بما يكفل تحقيق االستخدا
ي لألجهزة المختصة.   الرقانر

، والذي يهدف إىل حماية المال العام 2007( لسنة 23قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم ) .د
ي أعمال ا

 
اهة والحفاظ عىل ممتلكات وأصول الدولة ومحاربة الفساد ف لمناقصات والمزايدات، تفعيل مبادئ الي  

اف والرقابة عىل أعمال وإجراءات المناقصات والمزايدات والمخازن وذلك لضمان  والشفافية والمسائلة، اإلشر
 سالمتها للحفاظ عىل المال العام والمصلحة العامة. 

 
يعات المتعلقة بالشفافية إال أن هذه المنظومة ما زالت بحاجة إىل عدد آخر من القواني   لتكون مكم لة لحزمة التشر

ي هذه المنظومة يكمل اآلخر، وي  هدف إىل منع ومكافحة الفساد
 
 . (26)ومكافحة الفساد، فكل قانون ف

 
يعية المتعلقة بمكافحة الفساد، وذلك  ي اليمن عىل إصالح المنظومة التشر

 
ي ف

ومن هنا، فقد عملت منظمات المجتمع المدن 
ي إطار جهودها لتعزيز 

 
اهة ومكافحة الفساد وحماية المال العام وإرساء مبادئ الحكم الرشيد، ورأت تلك  ف الشفافية والي  

يعات هو الكفيل لتحقيق كل ذلك، كونها ترى بأن من أسباب ضعف أو  المنظمات أن عمليات اإلصالح والتطوير لتلك التشر

                                                 
ي الجمهورية اليمنيةأسباب و ( فيصل حسن محبوب، 26)

رات وجود قانون لحماية المال العام ف  ي نظمتها منظمة مي 
ي الندوة النر

، ورقة عمل مقدمة ف 
وع استجابة ) ( بعنوان )منارصة إصدار قانون USAID( التابع للوكالة األمريكية للتنمية )RGPبرلمانيون يمنيون ضد الفساد )يمن باك( بالتعاون مع مشر

 . 2012سبتمي   16( بتاري    خ حماية المال العام
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ي البالد هو ضعف القواني   وعدم تفعيل
 
ي تساعد بطء عملية اإلصالح الشامل ف

ها، باإلضافة إىل الثغرات الموجودة فيها والن 
ي اليمن ما زالت بحاجة إىل إقرار المزيد من 

 
يعية ف ي اإلفالت من العقاب، وترى تلك المنظمات بأن المنظومة التشر

 
ف

ي تحقيق الهدف األسم، أال وهو مكافحة الفساد وحماية المال العام. 
 
ي تصب ف

يعات الجديدة والن   التشر
 

ي الحصول عىل المعلومات، وهو فقد 
 
وع قانون الحق ف قامت منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد )يمن باك( بإعداد مشر

وع قامت بإعداده ومناقشته وإثراءه من خالل ما يقارب  ورشة عمل وحلقة نقاش ومؤتمر، ومن ثم قامت بتقديمه  13مشر
ي يونيو 

 
ي العام ، وقد ظل حبيس األدراج 2007إىل مجلس النواب ف

 
، أي بعد خمس سنوات من 2012إىل أن تم إقراره ف

وع قانون  ي جميع الجهات. كما قامت المنظمة بإعداد مشر
 
تقديمه، وي  هدف هذا القانون إىل بث روح الشفافية والمسائلة ف

النافذة، وهي حول حماية المال العام، وتقديمه إىل مجلس النواب. كما قامت بإعداد مشاري    ع قواني   بديلة عن القواني   
: الخصخصة، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وتقديمها إىل مجلس النواب، وهذه المشاري    ع تم إعدادها  مشاري    ع قواني  

اء، وقد تم مناقشتها وإثرائها عير ورش العمل وحلقات النقاش قبل تقديمها إىل مجلس النواب.   من قبل خير
 

ي لحقوق اإلنسان 
ي قضايا الفساد، وقام كما قام المرصد اليمن 

 
اء ف وع قانون لحماية المبلغي   والشهود والخير بإعداد مشر

بتنظيم عدة فعاليات وورش عمل لمناقشته وأخذ المالحظات عليه، من أجل إعداد المسودة النهائية للقانون، وذلك قبل 
وع الالئحة التنفيذية لقانون حق (27)تقديمه إىل مجلس النواب الحصول عىل المعلومات، وقامت . كما أعد المرصد مشر

اهة لمناقشة فصول الالئحة وموادها، بهدف الخروج  بتنظيم ورشة عمل بالتعاون مع المجموعة اليمنية للشفافية والي  
حات عىل المسودة ليتم استيعابها من قبل فريق إعداد المسودة قبل تقديمها إىل الجهات المختصة  . (28)بتوصيات ومقي 

 
ي حي   قام مركز ا

 
يعات اليمنية القائمة والمتعلقة بمكافحة ف لدراسات واإلعالم االقتصادي بإجراء دراسة مسحية للتشر

ي هذه المصفوفة 
 
ي قضايا الفساد". ف

 
يعية واإلدارية للبت ف الفساد، وقد خلصت هذه الدراسة إىل "مصفوفة المعوقات التشر

ي قضايا الفسا
 
ي تؤخر البت ف

يعية الن  د، وذلك من خالل دراسة معمقة لكٍل من دستور الجمهورية تم تحديد المعوقات التشر
قانون، اللوائح التنفيذية، والقرارات الجمهورية والمرتبطة بمكافحة الفساد، وقد تم رصد  11اليمنية، القواني   وعددها 

ي اليمن ما ز 
 
يعية ف الت بحاجة إىل إقرار الثغرات القانونية فيها ووضع المعالجات. وتوصلت الدراسة إىل أن المنظومة التشر

ي قضايا الفساد، ومنها العمل عىل إصدار قانون حماية الشهود والمبلغي   
 
ي ف

قواني   جديدة للحد من بطء سي  عملية التقاض 
ي قضايا الفساد، وذلك من 

 
ي تؤخر البت ف

ي دراسته المسحية المعوقات اإلدارية الن 
 
اء. إىل جانب ذلك، رصد المركز ف والخير

ي األجهزة والهيئات المعنية بمكافحة الفساد وعددها خالل رصد أهم ا
 
 . (29)هيئات 6لمعوقات اإلدارية ف

 
وع قانون حول اإلعالم  ي مجال حقوق اإلنسان، فقد قامت منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد )يمن باك( بإعداد مشر

 
أما ف

ي والمسموع وتقديمه إىل مجلس النواب. باإلضافة إىل ذلك قامت المن
ظمة بوضع مشاري    ع قواني   بديلة عن القواني   المرن 

، الصحافة والمطبوعات، وتقديمها إىل مجلس النواب.  ي
: قانون منظمات المجتمع المدن   النافذة، وهي

 
، والذي نص عىل أن  ي

وع قانون منظمات المجتمع المدن  ح مشر كما قامت الشبكة اليمنية لحقوق اإلنسان بإعداد مقي 
نظامها األساسي أو عقد التأسيس، وتهدف الشبكة من خالل  االعتبارية بمجرد التوقيع عىل المنظمات تكتسب شخصيتها 

ي 
 
وع للمنظمات الحق ف اخيص بنظام التسجيل، باإلضافة إىل ذلك، كفل المشر وع هذا القانون إىل استبدال نظام الي  مشر

ية، وكذا  ي امتالك وسائل التعبي  الجماهي 
 
ممارسة كافة الوسائل السلمية للتعبي  عن رأيها  الحصول عىل المعلومات، والحق ف

 . (30)ومواقفها
 

يعية،  ي إصالح المنظومة التشر
 
ي دور ف

يعات المتعلقة بحقوق المرأة، فلم يكن لمنظمات المجتمع المدن  أما بخصوص التشر
ح بتعديل قانون نافذ، إذ أن مجلس ال وع قانون، أو مقي  ح لمشر وزراء وبمشاركة اللجنة فلم تتقدم تلك المنظمات بأي مقي 

ي تمثل 
يعات القانونية المتعلقة بالمرأة والن  الوطنية المرأة، وهي جهة حكومية، قاموا بإطالق حملة واسعة لتعديل التشر

                                                 
وع قانون حماية المبلغير  بقضايا الفساد (27) ي لحقوق اإلنسان يختتم برنامج منارصة مشر

نت عىل موقع المرصد اليمن  ، خي  متاح عىل شبكة اإلنير
 : ي لحقوق اإلنسان عىل الرابط التاىلي

 . www.yohr.org/index.php?ac=3&no=3763&d_f=136&t_f=0&t=5&lang_in=Arالمرصد اليمن 
ي لحقوق اإلنسان ينفذان ورشة لمناقشة مسودة الالئحة التنفيذية لقانون حق الحصول ( 28)

اهة والمرصد اليمن  عىل المجموعة اليمنية للشفافية والي  
: المعلومة ي لحقوق اإلنسان عىل الرابط التاىلي

نت عىل موقع المرصد اليمن   ، خي  متاح عىل شبكة اإلنير
www.yohr.org/index.php?ac=3&no=3863&d_f=136&t_f=0&t=5&lang_in=Ar  . 

ي قضايا الفساد( مركز الدراسات واإلعالم االقتصادي، 29)
يعية واإلدارية للبت ف  ات واإلعالم االقتصادي ، صنعاء، مركز الدراسمصفوفة المعوقات التشر

  . 2012(، GIZوبرنامج الحكم الرشيد التابع للوكالة األلمانية للتعاون الدوىلي )
ي  (30)

 لقانون منظمات المجتمع المدن 
ً
وعا نت عىل موقع منظمة صحفيات بال الشبكة اليمنية لحقوق اإلنسان تعلن مشر ، خي  متاح عىل شبكة اإلنير

 :  . www.womenpress.org/news_details.php?lng=arabic&sid=1797قيود عىل الرابط التاىلي

http://www.yohr.org/index.php?ac=3&no=3863&d_f=136&t_f=0&t=5&lang_in=Ar
http://www.womenpress.org/news_details.php?lng=arabic&sid=1797
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، وذلك إلعادة  ي
بل مجلس الوزراء دون أي مشاركة من منظمات المجتمع المدن   ضدها، وقد تم تشكيل لجنة من ق 

ً
ا تميي  

ي القواني   
 
ة عىل المطالبة بقبول النظر ف ي تلك الفي 

 
ية، ومن ثم رفعها إىل مجلس النواب، واقتض دور المنظمات ف التميي  

وع التعديالت المرفوعة من مجلس الوزراء إىل مجلس النواب  . (31)مشر
 

 :
ً
 إعداد الدراسات والبحوث:  رابعا

ي بإعداد عدد من الدراسات والبحوث حول موضو 
 . عات حقوق اإلنسان ومكافحة الفساد قامت منظمات المجتمع المدن 

 
ي مجال مكافحة الفساد، فقد أعدت منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد )يمن باك( ومركز الدراسات واإلعالم 

فق 
ي الصناعات االستخراجية، ثالث دراسات حول الصناعات 

 
وع تعزيز الشفافية ف وعهما حول مشر االقتصادي ضمن مشر

ي اليمن، ا
 
ي اليمن، والثانية حول االستخراجية ف

 
ألوىل حول شفافية اإليرادات المتأتية من الصناعات االستخراجية ف

ي للتلوث الناجم عن 
االستخدام األمثل لإليرادات المتأتية من الصناعات االستخراجية، والثالثة حول تقييم األثر البين 

ي بعض مناطق االمتياز بالجمهورية اليمنية. 
 
ة استخراج النفط والغاز ف باإلضافة إىل ذلك أصدرتا ثالثة أعداد من نشر

ي الرقابة عىل 
 
ي الصناعات االستخراجية، وهو دليل مرجىعي للعاملي   ف

 
ي اليمن"، ودليل الشفافية ف

 
"الصناعات االستخراجية ف

ي واإلعالم. 
ي اليمن من برلماني   ومؤسسات رقابية أخرى ومنظمات المجتمع المدن 

 
 قطاع الصناعات االستخراجية ف

 
ي فصوله 

 
كما أصدرت منظمة صحفيات بال قيود كتاب حول )الفساد.. أسبابه وأنواعه وآليات مكافحته(، والذي يتناول ف

تبة عليه، المعايي  واألجهزة المحلية واإلقليمية والدولية لمكافحة 
األربعة، أنواع الفساد وصوره وأسبابه والنتائج المي 

ي مكافحة الف
 
 ساد، القواني   واالتفاقيات والتقارير المحلية والدولية لمكافحة الفساد. الفساد، الصحافة ودورها ف

 
ام المؤسسات اليمنية بتطبيق قانون حق  ي حي   قام مركز الدراسات واإلعالم االقتصادي بإعداد دراسة تحليلية لمدى الي  

 
ف

، بينما أصدرت المنظمة اليمنية الحصول عىل المعلومات، باإلضافة إىل إعداد دليل الشفافية والحصول عىل المعلومات
 لمراقبة المال العام. 

ً
اهة دليال  لتعزيز الي  

 
"، وهي عبارة عن دراسة تهدف  ي

اهة الوطن  اهة بإعداد دراسة بعنوان "نظام الي   كما قامت المجموعة اليمنية للشفافية والي  
ي ومدى فع

اهة الوطن  ي مكافحة الفساد من خالل تقييم إىل تقييم وقياس مدى تأثي  مؤسسات الحكم عىل نظام الي  
 
اليتها ف

ي اليمن المكونة من 
 
: المؤسسات العامة الرئيسية، الجهات الفاعلة غي  التابعة للدولة  13أعمدة وركائز النظام ف  وهي

ً
عمودا

اهة نظ ي نظام الي  
 
اهة ودورها ف ي نظام الحكم، وذلك من خالل القدرات، النظم واإلجراءات الداخلية، آليات الي  

 
ي ف

 
 ف
ً
ريا

ي التطبيق والممارسة. 
 
 ف
ً
 القواني   واألحكام التنظيمية السائدة، وعمليا

 
ي لحقوق اإلنسان بإعداد دليل حول تقديم الشكاوى والبالغات بقضايا الفساد، وهو دليل توضيحي 

كما قام المرصد اليمن 
تبسيط المفاهيم واآلليات اإلجرائية لكيفية تقديم الشكاوى والبالغات والتقارير بقضايا ووقائع الفساد، ويعمل عىل 

 . (32)المطلوبة والمساعدة لمكونات المجتمع المختلفة عىل تقديم شكاواهم وبالغاتهم عن وقائع الفساد
 

ي لحقوق اإلنسان بإعداد دليل حماية المدافعي   عن حقوق اإلنسان، 
ي مجال حقوق اإلنسان، فقد قام المرصد اليمن 

 
أما ف

 وهو دليل يهدف إىل تزوي
ً
، واليمن ودول الخليج خصوصا

ً
ي المنطقة العربية عموما

 
د المدافعي   عن حقوق اإلنسان ف

ي كيفية اتخاذ الوسائل الكفيلة للوقاية من انتهاكات قد يتعرضون لها عىل المستوى الفردين أو 
 
بمعلومات ومعارف إضافية ف

ي يمكن عىل مستوى المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق اإلنسان، وتعريفهم با
آلليات الوطنية واإلقليمية والدولية الن 

ي قد تطالهم عند ممارسة نشاطهم. 
 اللجوء إليها لحمايتهم من المخاطر والتهديدات الن 

 
: خامس
ً
 التحالفات والشبكات: تشكيل ا

ي أنها تسىع إىل
 
 تحقيق هناك العديد من التعريفات حول مفاهيم التحالفات واالئتالفات والشبكات، وجميعها يصب ف

كة، وإنما هدف محدد  ي قضيٍة ما. فالتحالف هو مجموعة من األفراد والمنظمات ال توجد بينهم نقاط مشي 
 
هدف محدد ف

ة زمنية طويلة، أما  يسعون إىل تحقيقه. بينما االئتالف هو نفس التحالف، ولكن الفرق بينهما هو أن التحالف يكون لفي 
ة تنت ة زمنية قصي 

ي حي   أن الشبكات هي آلية للتواصل والتنسيق والتعاون االئتالف يكون لفي 
 
هي بمجرد تحقيق الهدف. ف

ي حشد الموارد واإلمكانيات 
 
بي   مجموعة من األفراد أو المنظمات يجمعها هدف واهتمام واحد، وتتشارك فيما بينها ف

                                                 
 . 17، ص 2008، صنعاء، مؤسسة أوام التنموية الثقافية، 2007 – 2006التقرير السنوي األول ألوضاع المرأة اليمنية لعامي ( 31)
وع قانون حماية المبلغير  بقضايا الفساد، ( المرص32) ي يختتم برنامج منارصة مشر

  . مصدر سابق ذكرهد اليمن 



 13 

ات والمهارات، لدعم موقف أعضاء الشبكة وزيادة دورهم وتأثي   ي المجتمع، بهدف تحقيق والجهود، وتبادل الخير
 
هم ف

 . (33)أهداف متفق عليها، مع الحفاظ عىل استقاللية كل عضو فيها
 

ي الكثي  من القضايا، فمنها من نشأ من منظمات المجتمع 
 
ي الجمهورية اليمنية، نشأت العديد من التحالفات والشبكات ف

 
وف

، ومنها من نشأ من خالل أفراد، ومنها من نشأ من المنظمات ي
 واألفراد.  المدن 
 
ي مجال حقوق اإلنسان: 1

 
 . تحالفات ف

ي بتأسيس عدة ائتالفات وشبكات وتحالفات ل
 دعم ومنارصة حقوق اإلنسان، منها: قامت منظمات المجتمع المدن 

 
ي مجال حقوق اإلنسان،  .1

 
ي العاملة ف

ي تضم تسعة من منظمات المجتمع المدن 
الشبكة اليمنية لحقوق اإلنسان، والن 

: منظمة ص حفيات بال قيود، مركز المعلومات والتأهيل لحقوق اإلنسان، الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق وهي
ي لحقوق اإلنسان، المدرسة الديمقراطية، المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق 

والحريات )هود(، المرصد اليمن 
ي لحقوق  والحريات الديمقراطية، منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية،

ي اليمن 
المنتدى الوطن 
وتهدف الشبكة إىل اإلنسان، مؤسسة أثر للتنمية، وتم تأسيسها بالتعاون مع المعهد الدنمركي لحقوق اإلنسان. 

ي 
 
، والمساهمة ف ي

 
ي خلق مجتمع ديمقراطي يسوده قيم ومبادئ حقوق اإلنسان، ورفع الوعي الحقوف

 
المساهمة ف

ي اليمن. 
 
يىعي ف

 تصحيح الوضع التشر
 
ي مجال حقوق المرأة السياسية: 2

 
 . تحالفات ف

ي بتأسيس عدة ائتالفات وشبكات وتحالفات لدعم ومنارصة حقوق المرأة السياسية، 
قامت منظمات المجتمع المدن 

ي الدستور الجديد. وأهم تلك االئتال
 
، ومن ثم ف ي

ي مخرجات الحوار الوطن 
 
ورة تضمينها ف فات والشبكات والتحالفات ما ورص 

 :  يىلي
 

: مؤسسة أوام التنموية م .1 ، وهي ي
تطوعون من أجل حقوق النساء، والذي يضم عدد من منظمات المجتمع المدن 

الثقافية، مركز الدراسات واإلعالم االقتصادي، مركز الشفافية للدراسات والبحوث، مؤسسة العي   الثالثة لإلعالم 
اء واألكاديميي   والقيادات النسوية.   والتنمية، وعدد من الخير

، والذي يضم مجموعة من الناشطات الحزبيات والمستقت .2
ً
ي حالف منارصة حقوق المرأة سياسيا

 
الت والعامالت ف
 )أمل(، شبكة 

ً
اك المرأة سياسيا  إلشر

ً
القطاع الحكومي والخاص، ويتكون من: اللجنة الوطنية للمرأة، ائتالف معا

 النساء المستقالت )فوز(، تحالف متطوعون من أجل حقوق النساء، مجلس سيدات األعمال. 
ي تضم عدد من منظمات المجتمع ا .3

ة حقوق النساء، والن  ي لحقوق حملة دسي  : منتدى الشقائق العرنر ، وهي ي
لمدن 

، مؤسسة العفيف الثقافية.   اإلنسان، المؤسسة اليمنية للدراسات االجتماعية، مؤسسة إطار للسلم االجتماعي
ي تم تأسيسها  .4

ي تضم عدد من االئتالفات والشبكات والتحالفات الن 
ة حقوق النساء، والن  مجموعة دعم حملة دسي 

، وهي 
ً
ة وإشهارها سابقا ، حملة دسي 

ً
: متطوعون من أجل حقوق النساء، تحالف منارصة قضايا المرأة سياسيا

 )أمل(، شبكة النساء المستقالت )فوز(، حقوق النساء، إىل جانب 
ً
اك النساء سياسيا  إلشر

ً
مبادرة دعم ائتالف معا

ضافة إىل عدد من رئيسات الخاص بالمرأة، تحالف النساء الجنوبيات )نجم(، باإل  1325لتفعيل قرار مجلس األمن 
ي واألكاديميات والناشطات والصحفيات وسيدات األعمال. 

 منظمات المجتمع المدن 
 

 تالفات والشبكات والتحالفات إىل: وتهدف جميع هذه االئ
 

ي مواقع صنع القرار بنسبة ال تقل عن  .1
 
اك النساء ف يعية والتنفيذية 30دعم إشر ي سلطات الدولة الثالث التشر

 
% ف

ية، ومختلف مؤسسات الدولة، وعىل مستوى األطر التنظيمية العليا لألحزاب السياسية ومنظمات والقضائ
 . ي
 المجتمع المدن 

ي  .2
منارصة ودعم ومساندة قضايا المرأة السياسية، بهدف الوصول إىل تضمينها ضمن مخرجات مؤتمر الحوار الوطن 

يعات القادمة.  ي الدستور والتشر
 
 الشامل، وبالتاىلي ف

 

                                                 
 . 6، 2، ص 2013، صنعاء، تحالف متطوعون من أجل حقوق النساء، منهجية المنارصة إلدماج النوع االجتماعي ( محمد العزيزي، 33)
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، هناك تحالفات أخرى تم إنشائها من  ي
بل منظمات المجتمع المدن  ي تم إنشائها من ق 

باإلضافة إىل هذه التحالفات الن 
، شخصيات ال تنتمي إىل منظمات الم ي

وقد تشاركت هذه التحالفات واالئتالفات والشبكات مع التحالفات جتمع المدن 
، ومن هذه التحالفات واالئتالفات والشبكات ما يىلي  ي تنفيذ األنشطة، وتكوين تحالفات وشبكات أكير

 
 : السابقة ف

 
بل مجموعة من .1  )أمل(، وهذا االئتالف تم تأسيسه من ق 

ً
اك النساء سياسيا  إلشر

ً
من تسعة النساء  ائتالف معا

 أحزاب سياسية. 
بل  .2 ، منهن  40شبكة النساء المستقالت )فوز(، وهذه الشبكة تم تأسيسها من ق 

ً
من  18امرأة مستقلة سياسيا

ي الشامل، إىل جانب عدد من الناشطات من خارج مؤتمر الحوار. 
 عضوات مؤتمر الحوار الوطن 

 
ي مجال مكافحة الفساد: 3

 
 . تحالفات ف
 من منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد )يمن باك(، ومركز الدراسات واإلعالم إىل جانب الجه

ً
ي بذلتها كال

ود الفردية الن 
، فقد برزت عىل الساحة  ي

ي مجال مكافحة الفساد، كان هناك جهود جماعية من منظمات المجتمع المدن 
 
االقتصادي ف

 شفافية، ومن أبرزها: اليمنية عدد من التحالفات المهتمة بمكافحة الفساد وتعزيز ال
 

ي لمكافحة الفساد، هذا التحالف نشأ برعاية من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وبالتعاون مع  .أ
التحالف اليمن 

ي إطاره 
 
ي اليمن، وينضوي ف

 
ي مجال تعزيز الشفافية ومكافحة  16البنك الدوىلي ف

 
، تعمل ف ي

منظمة مجتمع مدن 
ي اليمن من 

 
: صنعاء، عدن، تعز، مأرب، شبوة، الجوف. محافظات يمن 6الفساد ف  ية هي

، وكانت فكرة  .ب ي
ي للشفافية ومكافحة الفساد، ويضم التحالف عدد من منظمات المجتمع المدن 

التحالف اليمن 
إنشاء التحالف, بناًء عىل دعوة من المنتدى االجتماعي الديمقراطي بالتعاون مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة 

ي للشئون الدولية )الفساد، وبدعم 
 (. NDIمن المعهد الديمقراطي الوطن 

ي الصناعات االستخراجية، ويضم التحالف  .ج
 
.  18تحالف الشفافية ف ي

 منظمة من منظمات المجتمع المدن 
ي تقود الجهود العالمية  .د

ي لمنظمة الشفافية الدولية الن 
اهة، وهي الفرع الوطن  المجموعة اليمنية للشفافية والي  

 لمعايي  منظمة الشفافية الدولية من خمس منظمات مجتمع لمكافحة الفسا
ً
د، وقد تشكلت المجموعة وفقا

ي 
: المدرسة الديمقراطية، مركز المعلومات والتأهيل لحقوق اإلنسان، صحفيات بال قيود، المرصد اليمن  ، هي ي

مدن 
 .  لحقوق اإلنسان، المنتدى االجتماعي الديمقراطي

 
 بكات والتحالفات إىل: وتهدف جميع هذه االئتالفات والش

 
1.  . ي

ي المجتمع اليمن 
 
اهة ف  العمل عىل مكافحة الفساد وتعزيز قيم الشفافية والي  

 العمل عىل رصد ظواهر الفساد.  .2
يعات المحلية المتعلقة بتعزيز مكافحة الفساد.  .3 ي تطوير التشر

 
 المساهمة ف

 عنها. العمل عىل تنظيم حمالت للضغط والمنارصة حول قضايا الفساد والمبلغي    .4
اهة والشفافية ومكافحة الفساد.  .5  نشر الوعي بمفاهيم الي  

 
: سساد

ً
 المنارصة: الدعم و حمالت تنظيم ا

المنارصة هي عملية المساندة والتأييد حن  يتم تحقيق االنتصار منها أن هناك العديد من التعريفات حول مفهوم المنارصة، 
ي تحتاج إىل 

ي يتم الدفاع عنها، والن 
ي يقوم بها من للقضية الن 

، عير مواقف التأييد والمساندة الن  ي أو سياسي
إجراء تغيي  قانون 

ي سبيل حدوث التغيي  المطلوب
 
 . (34)يقتنعون بالفكرة ويقبلون منارصتها ويتحمسون ف

ي الجمهورية اليمنية، 
 
ي وف

ي لقضايا لحمالت الدعم والمنارصة إىل استخدام عمدت منظمات المجتمع المدن 
ي اها، بنتتالن 

والن 
 استطاعت من خاللها توجيه انتباه الرأي العام إىل تلك القضية. 

 
ي مجال مكافحة الفساد: 1

 
 . حمالت منارصة ف

، األول فقد  ي
قامت منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد )يمن باك( بتشكيل فريقي   للمنارصة من منظمات المجتمع المدن 

وعها إلصالح لمنارصة إصدار قانون حماية المال العام، والث ي إطار مشر
 
ي لمنارصة تعديل قانون السلطة القضائية، ف

ان 
ي 
 
وع لدعم ومنارصة تطبيق قانون الحق ف يعية المتعلقة بمكافحة الفساد. كما قامت المنظمة بتنفيذ مشر المنظومة التشر

ي أن أحصل عىل المعلومات". 
ي حملت عنوان "من حق 

 الحصول عىل المعلومات والن 

                                                 
ي المن( الصندوق االجتماعي للتنمية، 34)

ي الجمعيات والمؤسسات األهليةالخلفية النظرية ف 
، صنعاء، رئاسة مجلس الوزراء، ارصة وكسب التأييد ف 

 . 16، ص 2011الطبعة األوىل، 
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ي إطار من جهة أخرى، 

 
ي الحصول عىل المعلومات، ف

 
نفذ مركز الدراسات واإلعالم االقتصادي حملة منارصة قانون الحق ف

ي أن 
ي حملت عنوان "من حق 

وعه لتعزيز المسائلة ومكافحة الفساد، حيث قام المركز بتدشي   الحملة اإلعالمية الن  مشر
ي الحصول عىل المعلومات. 

 
 أعرف"، وذلك للتعريف بقانون الحق ف

 
اهة بإطالق حمالت إعالمية توعوية تحت عنوان "خىلي رزقك حالل" حول  كما قامت المجموعة اليمنية للشفافية والي  
مخاطر الرشوة، وتتضمن الحملة توزي    ع بروشورات وملصقات جدارية تحتوي عىل مواد توعوية حول الرشوة وأسبابها 

ي القانون 
 
طة، وآثارها عىل المجتمع والعقوبات لمن يمارسها ف ي الجهات التابعة لوزارة الداخلية )أقسام الشر

 
ي وتوزيعها ف

اليمن 
مكاتب األحوال المدنية، ومصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، إدارة المرور(، ووزارة العدل )المحاكم والنيابات( داخل 

ية الدولية أن اليمن تعتير العاصمة صنعاء، جاءت هذه الحملة كنتيجة لما أظهرته نتائج استطالع أجرته منظمة الشفاف
، حيث أكد االستطالع أن 

ً
يا، واألوىل عربيا اليون وليبي  ي سي 

% من 74ثالث أعىل نسبة رشوة بي   دول العالم بعد دولن 
ة من نوفمير  12المستهدفي   فيه أنهم دفعوا رشوة خالل 

ي الفي 
 
ي 2013وحن  أكتوبر  2012شهر ف

، وأن أكير المؤسسات الن 
طة تليها سلطات القضاء. تطالب المواطن  ي   بدفع الرشوة هي مراكز الشر

 
ي مختلف 

 
وع لتعزيز الوعي المجتمىعي بأهمية مكافحة الفساد ف اهة بتنفيذ مشر كما قامت المجموعة اليمنية للشفافية والي  

اهة ومكافحة  ي حملت عنوان "مشح صوت الشعب لتعزيز الي  
المؤسسات وذلك من خالل العروض المشحية، والن 

ي أوساط الشباب بأهمية المشاركة 
 
الفساد"، واختيار جامعة صنعاء لتلك العروض، والذي تهدف من خالله إىل رفع الوعي ف

اهة، باإلضافة إىل ذلك،  ي مكافحة الفساد وتعزيز قيم الشفافية والي  
 
توزي    ع قصص لألطفال قامت المجموعة بالمجتمعية ف

ي مدا
 
ي أحد رس العاصمة صنعاء، إىل جانب إعداد أفالم وثائقية عن حملت عنوان "نزيه ونزي  هة" وتوزيعها ف

 
أشكال الفساد ف

ي تشهد فيها فقدان المليارات من األموال اليمنية. 
  اليمن، والن 

 
اهة، وهي جائزة سنوية تقدمها  اهة باإلعالن عن جائزة الي   باإلضافة إىل ذلك، قامت المجموعة اليمنية للشفافية والي  

اهة، وهي جائزة تقدمها فروع المجموعة اليمنية  ي مجال مكافحة الفساد وتعزيز قيم الشفافية والي  
 
للشفافية للبارزين ف

 
ُ
تنظيم قيام المجموعة بعىط بناًء عىل معايي  دقيقة. إىل جانب منظمة الشفافية الدولية بمختلف دول العالم، حيث ت

ي عدة مجاالت: ا
 
، الفن التشكيىلي والتصاميم اإلبداعية، مسابقات للشباب تحت عنوان "للشفافية عنوان" ف ي

لمقال الصحق 
 .   رسوم الكاريكاتي 

 
ي مكافحة الفساد، من خالل طباعة صور وملصقات 

 
ي لحقوق اإلنسان بتنفيذ حمالت توعوية ف

كما قام المرصد اليمن 
 وتوزيعها عىل عدد من المرافق الحكومية والمؤسسات العامة. 

 
ي مجال حقوق ال2

 
 مرأة السياسية: . حمالت منارصة ف

 لمستقبل اليمن.. 
ً
 )أمل( بتنفيذ حملة ميدانية تحت شعار "معا

ً
اك المرأة سياسيا  إلشر

ً
% كحد أدن  30قام ائتالف معا

ي مواقع صنع القرار بنسبة ال تقل عن 
 
اك المرأة ف ي تسىع إىل دعم إشر

يعية 30لتمثيل النساء"، والن  ي السلطات التشر
 
% ف

ي الشامل، بهدف نشر الوعي بي   أعضاءه بأهمية والتنفيذية والقضائية، وق
ي مقر مؤتمر الحوار الوطن 

 
فذت الحملة ف

ُ
د ن

ي الدولة ومواقع صنع القرار، ومنارصة التعديالت الدستورية 
 
ي مختلف السلطات ف

 
تحديد حصص لمشاركة النساء ف
الحوار من مختلف المكونات  الحملة جمع توقيعات من أعضاء مؤتمر  تتضمنو والقانونية الداعمة لقضايا المرأة. 

، وقد بلغ عدد الموقعي   عىل عريضة المنارصة االجتماعيةالسياسية و 
ً
امهم بمنارصة مشاركة المرأة سياسيا ي تؤكد الي  

، والن 
ي الشامل البالغ عددهم  352خالل هذه الحملة 

 من أعضاء مؤتمر الحوار الوطن 
ً
، يمثلون مختلف  565عضوا

ً
عضوا

 واالجتماعية المشاركة فيه. المكونات السياسية 
 

ي الدستور القادم، والذي هدف إىل 
 
كما نظم تحالف متطوعون من أجل حقوق النساء حملة منارصة لحقوق النساء ف

ي خمس محافظات من محافظات 
 
منارصة المواد الدستورية الخاصة بحقوق المرأة والكوتا، حيث تم تنفيذ الحملة ف

 الجمهورية. 
 

ي نفذت مؤسسة بينما 
 للتمكي   السياسي للمرأة، والذي عملت فيه عىل إنتاج فيلم وثائق 

ً
وعا أوام التنموية الثقافية مشر

 بعنوان )إرادات يمانية(، وإنتاج تمثيلية إذاعية بعنوان )الحلم( واللذان يناقشان معوقات المشاركة السياسية للمرأة اليمنية. 
 

 المحور الثالث 
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ي مشاركة 
 
ي الشامل منظمات المجتمع المدن

ي التغيير ومؤتمر الحوار الوطت 
 
 : ف

 
كي    عىل مشاركة 

ي هذا المحور سيتم الي 
 
ي ف

ي الشامل  منظمات المجتمع المدن 
ي التغيي  ومؤتمر الحوار الوطن 

 
ة من ف ي الفي 

 
ف

تبة عىل تلك المشاركة.  2014إىل  2011  ، والنتائج المي 
 

 :
ً
ي أوال

 
: المشاركة ف  ساحات التغيير

ي مثل انتصار ا
 
ي تونس ضد نظام الرئيس زين العابدين بن عىلي ف

 
ي مض ضد نظام 2011يناير  14لثورة ف

 
، وانتصار الثورة ف

ي 
 
ي مبارك ف

اير  11الرئيس محمد حسن  ي إىل الجمهورية اليمنية ضد 2011فير ي أوصلت ثورات الربيع العرنر
، بارقة األمل الن 

ي أطلق فيها الش
ارة ثورة نظام الرئيس عىلي عبدهللا صالح، والن  اير  11باب شر  . 2011فير

 
ي يوم السبت 

، خرجت  2011يناير  15فق  ومع انتصار الثورة التونسية، وهروب الرئيس التونسي زين العابدين بن عىلي
 إىل السفارة التونسية بصنعاء، وذلك 

ً
 من شوارع العاصمة، وصوال

ً
ة طالبية من جامعة صنعاء، وقد جابت عددا مسي 

، والتحرك العاجل للتهنئة بنجاح الث ي لالقتداء بالشعب التونسي
ورة التونسية، واإلعالن عن تأييدها، ودعوة الشعب اليمن 

 من: اتحاد طالب اليمن، منظمة صحفيات بال قيود، منظمة التغيي  للدفاع 
ً
ة كال ي هذه المسي 

 
لإلطاحة بالنظام، وقد شارك ف

 . (35)قوقيي   عن الحقوق والحريات، إىل جانب عدد من السياسيي   والح
 

، مرددين أبيات الشاعر التونسي أبو القاسم  وقد ردد المتظاهرون شعارات مناهضة للحكام العرب ومؤيدة للشعب التونسي
 أراد الحياة، فالبد أن يستجيب القدر"

ً
ي "إذا الشعب يوما الشانر

وت (36) ، كما ردد المتظاهرون شعارات ضد الظلم والجير
ي السلطة، منها 

 
، "ثورة ثورة يا شعوب ضد الحاكم المرعوب"، "أين الوحدة والثورة.. أصبحنا ملك األشة": وعشاق التأبيد ف

"من صنعاء األبية إىل تونس الحرية", "واجب علينا واجب إسقاط الظالم واجب"، "ارحلوا قبل أن ترحلوا"، "يابو عزيزي يا 
ار".   مغوار، إحنا معك عىل خط النار، ضد الحكام األشر

 
للمتظاهرين: "إن رسالتكم وصلت إىل عروش الفاسدين، وخاطبت  كرمان رئيسة منظمة صحفيات بال قيودوقالت توكل  

األنظمة االستبدادية". وأضافت: "نقول للرئيس عىلي عبدهللا صالح وزمرته وأشته أن يرحلوا قبل أن ُيرحلوا, وقبل أن تتجه 
ي طالت ا

 لالنتهاكات الن 
ً
". من جانبه قال النائب أحمد سيف حاشد رئيس هذه الجموع لمحارصة قصورهم ثارا ليمنيي  

ي خرجت اليوم هي تحية للشعب التونسي الذي أعلن ثورة 
ة الن  منظمة التغيي  للدفاع عن الحقوق والحريات: "إن المسي 

, كما هي رسالة للحكام العرب بينهم الرئيس صالح الذ ين يبحثون الجوع والبطالة ضد الرئيس المخلوع زين العابدين بن عىلي
ي السلطة ويحولون النظ

 
ات الشعبية االحتجاجية م الجمهورية إىل ملكية". وأضاف"عن التأبيد ف يجب أن ال تنتهي المسي 

 الشعب 
ً
ات، بل يجب أن تستمر طالما هناك إجراءات لتعديل الدستور ومحاولة للتأبيد", داعيا عند هذا الحد من المسي 

ي العمل من أجل الحد من التأ
 . (37)بيد وإحداث تغيي  كبي  اليمن 
 

ي يوم الجمعة 
 
اير  11وف ي مبارك التنحي عن السلطة، تعاظم حماس  2011فير

ومع إعالن الرئيس المضي محمد حسن 
ي مساء نفس اليوم

 
وا مظاهرات اتجهت للسفارة المضية ف ، فسي  "أمس بتونس واليوم  ، وقد ردد المتظاهرون شعار اليمنيي  

ي يفك
ي اليوم التاىلي السبت األش".  مض.. بكره اليمن 

 
اير  12وف ي  2011فير

 
ة ف سارت مظاهرات طالبية وشبابية كبي 
ي ذات اليوم حول شباب تعز المظاهرات إىل اعتصام دائم، قالوا أنهم لن يفضوه إال مع 

 
ي مدينة تعز، وف

 
العاصمة صنعاء، وف

ي اعتصموا فيها اسم ساحة
ي العاصمة صنعاء،  سقوط النظام، وقد أطلقوا عىل الساحة الن 

 
فقد استمرت الحرية. أما ف

اير  19المظاهرات بصورة يومية، حن  تاري    خ  ي حّولوا فيها المظاهرات 2011فير
ات ، والن  ي ميدان والمسي 

 
إىل اعتصام ف

 . (38)جامعة صنعاء، وأطلقوا عليه اسم ساحة التغيي  
ي 
 
ي تحويل المظاهرات إىل اعتصامات دائمة ف

 
كٍل من ساحة الحرية بتعز، وساحة التغيي  بصنعاء، كان   وعندما بدأ الشباب ف

ي حركة االعتصامات، 
 
ي مشاركة فاعلة ف

ة الممتدة من لمنظمات المجتمع المدن   23وحن   2011يناير  15وخالل الفي 
ي ساحات 

 
ي دور كبي  ف

ي مختلف محافظات الحرية و نوفمير من نفس العام، كان لمنظمات المجتمع المدن 
 
التغيي  ف

ي تأسيس عدد من الحركات والتكتالت الج
 
، كما عملت هذه المنظمات عىل الشبابيةمهورية، حيث كان لها مشاركة فاعلة ف

                                                 
ي ( 35)

ي اليمن  اتيج  اتيجية، 2011التقرير اإلسير ي للدراسات اإلسير
 .  55، ص 2012، صنعاء، المركز اليمن 

 للشعب التونسي وثورته ا( 36)
ً
ي أطاحت بالرئيس بن عىلي أمن العاصمة يفرق تظاهرة تأييدا

نت عىل موقع منظمة لسلمية النر ، خي  متاح عىل شبكة اإلنير
 :  . www.womenpress.org/news_details.php?lng=arabic&sid=1947صحفيات بال قيود عىل الرابط التاىلي

، ( زكر 37) ة حاشدة لتأييد الثورة التونسية توكل تدعو صالح للرحيل وحاشد يوجه رسالة للباحثير  عن التأبيديا الحسامي ي مسير
، خي  متاح عىل شبكة ف 

 : نت عىل موقع منظمة صحفيات بال قيود عىل الرابط التاىلي   . www.womenpress.org/news_details.php?lng=arabic&sid=1946اإلنير
ي 38)

ي اليمن  اتيج   . 56، 55، ص مصدر سابق ذكره، 2011( التقرير اإلسير

http://www.womenpress.org/news_details.php?lng=arabic&sid=1947
http://www.womenpress.org/news_details.php?lng=arabic&sid=1946
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إقامة الدورات التدريبية حول أساليب الرصد والتوثيق النتهاكات حقوق اإلنسان، وتنظيم العديد من الندوات والحلقات 
ها من الفعال  يات. النقاشية، والحمالت التوعوية، وغي 

 
ي المقابل، 

 
ي السلطة والمعارضة مثل ما كان وف

 
ي الحوار بي   القوى السياسية ف

 
ي أي دور ف

لم يكن لمنظمات المجتمع المدن 
ي تم التوقيع عليها من ق  

ي الحوار عىل بنود المبادرة الخليجية والن 
 
، سواًء ف ي ساحات التغيي 

 
ي  لمعارضةبل الها دور بارز ف

 
 21ف

ي  السلطة بل، ومن ق  2011مايو 
 
ي الحوار عىل 2011مايو  22ف

 
ي تم بنود ، أو ف

اآللية التنفيذية للمبادرة الخليجية، والن 
ي 
 
 . 2011نوفمير  23التوقيع عليها من قبل السلطة والمعارضة ف

 
: ثاني
ً
ي ا

 
ي الشامل: المشاركة ف

 مؤتمر الحوار الوطت 
ي 
ي مؤتمر الحوار الوطن 

 
ي ف

 لنص اآللية التنفيذية للمبادرة الخليجية جاءت مشاركة منظمات المجتمع المدن 
ً
، الشامل وفقا

 إلو 
ً
ي تعمل عىل التهيئة لعقد مؤتمر يها استنادا

، فقد أصدر رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي عدد من القرارات الن 
ي 
 
ي الشامل، ومن ذلك القرار الصادر ف

ي كان الهد 2012مايو  6الحوار الوطن 
ف من إنشائها هو بتشكيل لجنة االتصال، والن 

ي جاء عىل ذكرها البند )
( من اآللية التنفيذية للمبادرة الخليجية، 18التواصل مع كل الحركات والمكونات االجتماعية الن 

ي عملية الحوار
 
اك كافة األطراف ف ي (39)بهدف إشر

 
بإنشاء اللجنة الفنية لإلعداد والتحضي   2012يوليو  14، والقرار الصادر ف

ي الشامل، لمؤتمر الحوار 
ي  الوطن 

وريةوالن  ية الض  النعقاد مؤتمر الحوار  كان من مهامها اتخاذ كافة الخطوات التحضي 
ي موعده

 
ي الشامل ف

  . (40)الوطن 
 

ي مؤتمر الحوار 
 
 تحديد حجم وفود المجموعات المشاركة ف

ً
 لنص المادة الرابعة من قرار إنشائها، فكان من مهامها أيضا

ً
ووفقا

ي الشامل، وعىل
:  الوطن  ي

 هذا األساس أقرت اللجنة توزي    ع مقاعد المؤتمر عىل النحو اآلن 
 

ي الشامل 1الجدول رقم )
ي مؤتمر الحوار الوطن 

 
 (: نسبة التمثيل ف

 النسبة المقاعد المكون م النسبة المقاعد المكون م

1 . 
ي العام  المؤتمر الشعنر

 وحلفاؤه
ي  . 9 19,82% 112  %15,04 85 الحراك الجنونر

ي لإلصالحالتجمع ال . 2
 %6,19 35 الحوثيون . 10 %8,85 50 يمن 

ي  . 3
اكي اليمن 

 %7,08 40 الشباب . 11 %6,55 37 الحزب االشي 

4 . 
ي  التنظيم الوحدوي الشعنر

 النارصي
 %7,08 40 النساء . 12 5,31% 30

ي  . 5
ي  . 13 %0,71 4 التجمع الوحدوي اليمن 

 %7,08 40 المجتمع المدن 

ي  . 14 %0,71 4 إتحاد القوى الشعبية . 6
 %1,24 7 حزب الرشاد اليمن 

 %1,24 7 تنظيم العدالة والبناء . 15 %0,71 4 حزب الحق . 7

8 . 
ي لقوى الثورة 

المجلس الوطن 
 السلمية

 66 11,68% ()قائمة الرئيس . 16 2,83% 4

 % 100,0 565 المجموع     

ي للجنة الفنية لإلعداد والتحضي  لمؤتمر الحوار 
ي الشامل، المصدر: التقرير الفن 

 . 15، 14، ص مصدر سابق ذكرهالوطن 
 

ي من المالحظ بأن اللجنة الفنية أقرت منح 
 656مقعد من إجماىلي مقاعد المؤتمر البالغة  40منظمات المجتمع المدن 

 7مقعد، وبنسبة 
ً
ي شاركوا من خالل مكونات أخرى، ، ومع ذلك، هناك عدد من ممثىلي % تقريبا

منظمات المجتمع المدن 
  ن شارك ضمن ممثىلي الحزب السياسي الذي ينتمي إليه، ومنهم من جاءت مشاركته عير قائمة رئيس الجمهورية. فمنهم م

 

                                                 
 . 2012، الجريدة الرسمية، صنعاء، وزارة الشؤون القانونية، بتشكيل لجنة االتصال 2012( لسنة 13قرار رئيس الجمهورية رقم )( 39)
ي الشامل 2012( لسنة 30قرار رئيس الجمهورية رقم )( 40)

، الجريدة الرسمية، صنعاء، بإنشاء اللجنة الفنية لإلعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطن 
 . 2012وزارة الشؤون القانونية، 

( ) :ي قام رئيس الجمهورية باعتمادها، وضمت عدد من الفئات السياسية واال  قائمة الرئيس
جتماعية، وتم العمل عىل إعداد هذه القائمة هي القائمة النر

ية جديدة، بعد االتفاق عىل أسماء كافة القوائم األخرى، واحتوت القائمة عىل الفئات التالية: قيادات قبلية، علماء، الفئات المهمشة، أحزاب سياس
هم، والهدف من هذ ، ذوي االحتياجات الخاصة، وغير بير  ، مغير ، نازحير  ه القائمة هو الحرص عىل تحقيق التوازن وتمثيل فئات قد رجال أعمال، فنانير 

ي قوائم المكونات والفعاليات األخرى. 
  ال تكون ممثلة ف 
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، فبالنسبة آللية اختيار ممثىلي  ي
ي يتم بها اختيار أعضاء مؤتمر الحوار الوطن 

منظمات كما حددت اللجنة الفنية اآللية الن 
ي 
 : النقاط التالية، فقد حددت المجتمع المدن 

 
ي المحافظات تنسر   .1

 
ي ف

: إحداهما تعن  باختيار منظمات المجتمع المدن  اللجنة الفنية من بي   أعضائها لجنتي  
ة ودراية عن  ي المحافظات الجنوبية، ويتكون قوام كل لجنة من سبعة أعضاء ممن لديهم خير

 
الشمالية، واألخرى ف

 ارة. هذه الفئة، ويحق لهم عند الحاجة االستعانة بمن أرادوا بغرض االستش
ي المجاالت المختلفة، مع إعطاء األولوية  .2

 
شيح المنظمات األكير فاعلية ف تقوم اللجنة االستشارية لالختيار بي 

ي 
لالتحادات والنقابات والجمعيات المهنية العاملة عىل مستوى الجمهورية، باإلضافة لمنظمات المجتمع المدن 

.  النوعية وذات العالقة بمواضيع الحوار، وستقوم اللجنة ي
 الفنية باالختيار النهان 

ي المعايي  اآلتية:  .3
ي فئة منظمات المجتمع المدن 

 
ي المرشحي   ف

 
 يجب أن تتوافر ف

  لألحزاب السياسية. ن يكون المشاركون من غي  المنتمي   يجب أ ▪
ية.  ▪ ي منظمات نشطة أو ممن ثبت مشاركتهم بفعاليات جماهي 

 
 أن يكونوا أعضاء ف

ي القضايا ذات الصلة ب ُيشهد لهم بالكفاءة وبالمساهمة ▪
 
ي ذلك الفئةهذه ف

 
، ولهم نشاط مستمر وموثق ف

 المجال. 
ي تمثله ▪

حة لديها إلمام بقضايا الفئة الن   . (41)يجب أن تكون الشخصيات المقي 
 

ي ويمكن توضيح مشاركة 
ي منظمات المجتمع المدن 

 
ي الشامل ف

ي اللجان مؤتمر الحوار الوطن 
 
من خالل تتبع مشاركتهم ف

ي الشامل، وأثناء انعقادهالمختلفة 
ي تم تشكيلها من أجل التحضي  لعقد مؤتمر الحوار الوطن 

وبعد انتهاءه، وذلك عىل  ،الن 
 :  النحو التاىلي

 
ي الشامل وأثناء 2الجدول رقم )

ي اللجان المختلفة قبل عقد مؤتمر الحوار الوطن 
 
ي ف

(: عدد ممثىلي منظمات المجتمع المدن 
 انعقاده وبعد انتهاءه 

 عدد أعضائها تاريــــخ إنشائها نـةاللج م
عدد ممثلي 

 المنظمات 
 نسبتهم

 %0,00 0 8 2012مايو  6 لجنة االتصال . 1

2 . 
اللجنة الفنية لإلعداد والتحضي  لمؤتمر 

ي الشامل
 الحوار الوطن 

يوليو  14
2012 

31 0 0,00% 

3 . 
ي 
األمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطن 

 الشامل
يناير  18

2013 
3 1 33,33% 

ي الشامل . 4
 هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطن 

مارس  17
2013 

9 0 0,00% 

ي  . 5
 %7,27 40 550 --- فرق قضايا الحوار الوطن 

ي  . 6
 %5,50 2 36 --- رئاسة فرق قضايا الحوار الوطن 

 لجنة التوفيق . 7
يونيو  2

2013 
25 1 0,04% 

 لجنة تحديد األقاليم . 8
يناير  27

2014 
23 1 4,30% 

 لجنة صياغة الدستور . 9
مارس  8

2014 
17 0 0,00% 

10 . 
الهيئة الوطنية للرقابة عىل تنفيذ مخرجات 

ي 
 مؤتمر الحوار الوطن 

إبريل  24
2014 

82 4 4,88% 

ي الشامل، ()قرارات رئيس الجمهوريةالمصدر: من إعداد الباحث باالعتماد عىل 
، صنعاء، مؤتمر ووثيقة الحوار الوطت 

ي 
 . 346 – 332، ص 2014الشامل،  الحوار الوطن 

 

                                                 
ي الشامل( 41)

ي للجنة الفنية لإلعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطن 
ي التقرير الفن 

، صنعاء، اللجنة الفنية لإلعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطن 
 . 17، 16، ص 2012 ديسمي   12الشامل، 

( ي الشامل عددها
 قرارات، يمكن التعرف عليها من خالل قائمة المصادر.  9( قرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بمؤتمر الحوار الوطن 
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ي ويمكن تصنيف مشاركة 
: القسم األول منظمات المجتمع المدن  ي الشامل إىل ثالثة أقسام هي

ي مؤتمر الحوار الوطن 
 
ف

ي الشامل، والبالغ عددها 
ي اللجان المختلفة قبل عقد مؤتمر الحوار الوطن 

 
ي  3ويتناول مشاركتهم ف

لجان. القسم الثان 
ي الشامل، والبالغ عددها ويتناول مشاركتهم 

لجان. والقسم الثالث ويتناول مشاركتهم بعد  4أثناء انعقاد مؤتمر الحوار الوطن 
ي الشامل، والبالغ عددها 

:  3انتهاء مؤتمر الحوار الوطن   لجان، وذلك عىل النحو التاىلي
 
ي . مشاركة 1

 
ي اللجان المختلفة قبل عقد مؤتمر الحوار الوطمنظمات المجتمع المدن
 
ي الشامل: ف

 ت 
ي الشامل بدًء من 

ي التحضي  لعقد مؤتمر الحوار الوطن 
 
: لجنة االتصال، 2012مايو  6مع البدء ف ، تم تشكيل ثالث لجان هي

ي الشامل. 
ي الشامل، األمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطن 

 اللجنة الفنية لإلعداد والتحضي  لمؤتمر الحوار الوطن 
 

 من   ، أنوُيالحظ من خالل الجدول السابق
ً
ي لم يكن  لجنة االتصال، اللجنة الفنيةكال

أي تمثيل لمنظمات المجتمع المدن 
ي السياسية و هو التواصل مع المكونات ويرجع الباحث ذلك إىل أن مهمة اللجنة األوىل  فيها،

 
اكهم ف االجتماعية من أجل إشر

ي الشامل،
وريةاتخاذ الخطوأن مهمة اللجنة الثانية هو  مؤتمر الحوار الوطن  ية الض  ي حي   مؤتمر الالنعقاد  وات التحضي 

 
، ف

، فقد ضمت  ي
ي عضويتها أعضاء من منظمات المجتمع المدن 

 
ي أن هناك لجنة ضمت ف

األمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطن 
ي ممتازة وتعتير هذه النسبة %، 66,67 وبما نسبته من أصل ثالثة أعضاء،عضو  الشامل

، كونها المرة األوىل الن 
ً
يشارك جدا

ي ممثلي   عن 
ي أي لجنة منظمات المجتمع المدن 

 
 . ف

 
ي . مشاركة 2

 
ي الشامل:  منظمات المجتمع المدن

ي اللجان المختلفة أثناء عقد مؤتمر الحوار الوطت 
 
 ف

ي 
 
ي الشامل ف

 عىل لجان وفرق  565توزع أعضاءه البالغ عددهم  2013مارس  18بعد انطالق مؤتمر الحوار الوطن 
ً
عضوا

ي هيئة رئاسة المؤتمر، كما أن  9ث أن المؤتمر، حي
 
ي  2من أعضاء المؤتمر، تم تعيينهم ف

 
من أعضاء المؤتمر قد تم تعيينهم ف

ي حي   أن 
 
ي أي فريق. أما بقية األعضاء البالغ عددهم  4لجنة التوفيق، ف

 
، فقد تم توزيعهم  550أعضاء لم ينخرطوا ف

ً
عضوا

ي التسعة. ويمكن ت
ي وضيح مشاركة عىل فرق قضايا الحوار الوطن 

ي اللجان المختلفة أثناء عقد  منظمات المجتمع المدن 
 
ف

 : ، وذلك عىل النحو التاىلي ي
 مؤتمر الحوار الوطن 

 
ي أ. مشاركة 

 
ي الشامل:  منظمات المجتمع المدن

ي هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطت 
 
 ف

ي من 
ي  8ة، تم تمثيل أعضاء، فإىل جانب رئيس الجمهوري 9تكونت هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطن 

 
مكونات مشاركة ف
ي  ، التنظيم الوحدوي الشعنر ي

اكي اليمن 
ي لإلصالح، الحزب االشي 

ي العام وحلفاؤه، التجمع اليمن  : المؤتمر الشعنر المؤتمر، وهي
ي هيئة الرئاسة، 

 
ي حي   لم يتم تمثيل ثمان مكونات أخرى ف

 
، الحوثيون، المرأة، قائمة الرئيس. ف ي النارصي، الحراك الجنونر

ي لقوى الثورة السلمية، الشباب، 
ة، واألحزاب السياسية حديثة النشأة، المجلس الوطن  : األحزاب السياسية الصغي  وهي

 . ي
 منظمات المجتمع المدن 

 
ي ب. مشاركة 

 
:  منظمات المجتمع المدن ي

ي فرق قضايا الحوار الوطت 
 
 ف

 لنص المادة الثالثة من قرار إنشاء اللجنة الفنية، فكان من مه
ً
ي وفقا

امها وضع آلية لكيفية تناول موضوعات الحوار الوطن 
ي المؤتمر تتسم

 
بالمشاركة الواسعة لألطراف،  عىل أكمل وجه، بحيث تناقش بواسطة فرق عمل متخصصة من المشاركي   ف

: القضية الجنوبية،  ي إىل تسعة موضوعات، وهي
وعىل هذا األساس أقرت اللجنة الفنية تقسيم موضوعات الحوار الوطن 

ي والمصالحة الوطنية والعدالة االنتقالية، بناء الدولة، الحكم الرشيد، أسس بناء الجيش ق
ضية صعدة، قضايا ذات بعد وطن 

. وقد (42)واألمن ودورهما، استقاللية الهيئات ذات الخصوصية، الحقوق والحريات، التنمية الشاملة والمتكاملة والمستدامة

ي توزع ممثىلي 
: عىل منظمات المجتمع المدن  ي عىل النحو التاىلي

  فرق الحوار الوطن 
 

ي (: توزي    ع ممثىلي 3الجدول رقم )
ي منظمات المجتمع المدن 

 عىل فرق قضايا الحوار الوطن 

ي  م
 ئها عدد أعضا قضايا الحوار الوطت 

عدد ممثلي 
 المنظمات 

 نسبتهم 

 %  5,00 2 39 القضية الجنوبية . 1

 %  2,08 1 48 قضية صعدة . 2

 %  7,50 6 80 لوطنية والعدالة االنتقاليةالمصالحة ا . 3

 % 7,27  4 55 بناء الدولة . 4

 %  8,33 4 48 الحكم الرشيد . 5

                                                 
ي الشامل، 42)

ي للجنة الفنية لإلعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطن 
  . 14، 13، 12، ص مصدر سابق ذكره( التقرير الفن 
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 %  6,00 3 50 أسس بناء الجيش واألمن . 6

 %  9,72 7 72 استقاللية الهيئات ذات الخصوصية . 7

 %  8,75 7 80 الحقوق والحريات . 8

 %  7,69 6 78 دامةالتنمية الشاملة والمتكاملة والمست . 9

 --- 40 550 اإلجمالي  

ي الشامل، 
 . 346 – 332، ص مصدر سابق ذكرهالمصدر: من إعداد الباحث باالعتماد عىل وثيقة الحوار الوطن 

 
ي متفاوت من فريق إىل آخر، وأن نسبة تمثيلهم 

وُيالحظ من خالل الجدول السابق أن عدد ممثىلي منظمات المجتمع المدن 
 
ً
ي هذه الفرق، متفاوتة أيضا
 
ي الفرق التسعة ما بي   )هم فقد تراوحت نسبة تمثيل ف

 
ي %9,72 - %2,08ف

 
(، وقد كانت أعالها ف

ي فريق صعدة. 
 
 فريق استقاللية الهيئات ذات الخصوصية، وأدناها ف

 
ي ج. مشاركة 

 
:  منظمات المجتمع المدن ي

ي رئاسة فرق قضايا الحوار الوطت 
 
 ف

ي الشامل عىل بعد توزع أعضاء مؤتمر الحوار الو 
رئاسة ، وقد تكونت قضايا الحوار التسعة، تم انتخاب رئاسة الفرقفرق طن 

ي من 
، وبواقع  36فرق قضايا الحوار الوطن 

ً
ي التسعة، 4عضوا

ي كل فريق من فرق الحوار الوطن 
 
تكونت من كٍل من: و  أعضاء ف

، المقرر،  ي
نتخب رئيس الفريق، النائب األول، النائب الثان 

ُ
ي ممن  2وقد أ

ي رئاسة الفرق بما  مثىلي منظمات المجتمع المدن 
 
ف

نتخب أحد ممثىلي المنظمات لمنصب رئاسة فريق، وهو فريق التنمية الشاملة، كما تم انتخاب ممثل 5,50نسبته 
ُ
%، فقد أ

ي الفرق الثما آخر لمنصب النائب األول
 
ي المقابل لم يتم انتخاب أي ممثل من ممثىلي المنظمات ف

 
ي نفس الفريق. وف

 
نية ف

 األخرى. 
 

ي د. مشاركة 
 
ي لجنة التوفيق:  منظمات المجتمع المدن
 
 ف

ي من 
ي  25تكونت لجنة التوفيق لمؤتمر الحوار الوطن 

 من: هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطن 
ً
ي عضويتها كال

 
عضو، وضمت ف

تعيينهم من خالل القرار. أعضاء تم  7أعضاء، باإلضافة إىل  9أعضاء، ورؤساء فرق العمل المكون من  9الشامل المكون من 
ي عضويتها 

 
 وقد ضمت لجنة التوفيق ف

ً
، وقد جاءت عضويته بحكم موقعه رئيسا ي

واحد من ممثىلي منظمات المجتمع المدن 
 لفريق التنمية الشاملة. 

 
ي . مشاركة 3

 
ي الشامل:  منظمات المجتمع المدن

ي اللجان المختلفة بعد انتهاء مؤتمر الحوار الوطت 
 
 ف

ي بعد انتهاء مؤت
 
ي الشامل من أعماله ف

: لجنة تحديد األقاليم،  2014يناير  25مر الحوار الوطن  تم تشكيل ثالث لجان هي
ي الشامل. 

 لجنة صياغة الدستور، الهيئة الوطنية للرقابة عىل تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطن 
 

ي متفاو  (، أن عدد ممثىلي 2وُيالحظ من خالل الجدول رقم )
ت من لجنة إىل أخرى، فقد ضمت منظمات المجتمع المدن 

 ، ي
ي عضويتها ممثل وحيد من ممثىلي منظمات المجتمع المدن 

 
وضمت الهيئة %، 4,30وبنسبة لجنة تحديد األقاليم ف

ي الشامل 
ي  4الوطنية للرقابة عىل تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطن 

وبنسبة ، أعضاء من ممثىلي منظمات المجتمع المدن 
ي حي   %، 4,88

 
ي عضويتها جنة صياغة الدستور للم تضم ف

 
. ف ي

 أي ممثل عن منظمات المجتمع المدن 
 

ي حققتها 
ي ومن النتائج الن 

ي الشامل،  تها خالل مشاركمن  منظمات المجتمع المدن 
ي مؤتمر الحوار الوطن 

 
ما يىلي ف

(43) : 
 

ي مجال الحقوق السياسية للمرأة اليمنية، تمكنت تلك المنظمات من خالل وسائلها المختلفة 
ي حراكها السياسي فق 

 
ف
ي مواقع صنع القرار بنسبة ال تقل عن 

 
ورة تمكي   المرأة ومشاركتها ف % سواء كانت 30واالجتماعي من إقرار كوتا نسائية، ورص 

 :  تلك المواقع منتخبة أم معينة، ومن تلك المخرجات ما يىلي
 

يعية والتنفيذية  ▪ ي سلطات الدولة الثالث، التشر
 
ورة أن يتم تمثيل المرأة ف  %. 30القضائية بما ال يقل عن رص 

ي عضوية قيادة الهيئات المستقلة بما ال يقل عن  ▪
 
ورة أن تمثل المرأة ف  %. 30عىل رص 

ي مختلف الهيئات وسلطات الدولة  ▪
 
م الدولة بتمثيل المرأة بما يمكنها من المشاركة الفاعلة ف ورة أن تلي   رص 

 %. 30والمجالس المنتخبة والمعينة بما ال يقل عن 
ورة ت ▪ ي هيئات األحزاب بنسبة ال تقل عن رص 

 
 %. 30مكي   المرأة ف

 

                                                 
ي الشامل، ( وثيق43)

 . مصدر سابق ذكرهة الحوار الوطن 
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ي مجال الحريات اإلعالمية، تمكنت تلك المنظمات من الحصول عىل توافق المكونات المختلفة عىل إلغاء وزارة اإلعالم 
 
وف

اف عىل اإلعالم.   وتشكيل هيئة وطنية مستقلة لإلشر
 

، تمكنت تلك المنظما ي
ي مجال منظمات المجتمع المدن 

 
ت من الحصول عىل توافق المكونات المختلفة عىل إنشاء هيئة وف

ي 
ي تختص بفحص الطلبات المقدمة بتأسيس منظمات المجتمع المدن 

، والن  ي
مستقلة خاصة بمنظمات المجتمع المدن 

ي إال بحكم 
، ومن ثم تسجيل اإلخطار، وعدم جواز حل أي منظمة مجتمع مدن 

ً
وط المقررة قانونا للتحقق من توافر الشر

ورة وضع قواعد وأسس قانونية تضمن حرية  ي بات. كما كان من مخرجات الحوار فيما يتعلق بهذا الموضوع، رص 
قضان 

، والنقابات واالتحادات العمالية والمهنية واإلبداعية والطالبية والجمعيات التعاونية  ي
واستقاللية منظمات المجتمع المدن 

 المختلفة. 
 

ي مجال مكافحة الفساد، تمكنت 
 
: وف ي من إقرار ما يىلي

 منظمات المجتمع المدن 
يعية المتعلقة بمكافحة الفساد، وإزالة أي تعارض فيما بينها، وموائمتها مع  ▪ ي المنظومة التشر

 
إعادة النظر ف

 االتفاقيات الدولية. 
ضه مع لتعار  1995( لسنة 6إلغاء قانون إجراءات اتهام ومحاكمة شاغىلي الوظائف السلطة التنفيذية العليا رقم ) ▪

 مضمون وروح قواني   مكافحة الفساد. 
ي السلطات الثالث أية حصانة عىل تضفاتهم تجاه المال العام والوظيفة العامة  ▪

 
عدم منح القيادات العليا للدولة ف

 .  وإمكانات الدولة وحقوق المواطني  
يعات أو قواني   تسمح بالتنازل عن عقارات الدولة وممتلكاتها أو منحها أ ▪  و بيعها. عدم سن تشر
ي قضايا الفساد.  ▪

 
ورة إصدار قانون حماية المبلغي   والشهود والمحققي   ف  رص 

 

 خاتمة: ال
ي محاور 

 
ي الجمهورية الورقةمن خالل ما جاء ف

 
ي الحراك السياسي واالجتماعي ف

 
ي ف

، نجد بأن دور منظمات المجتمع المدن 
، فقد استطاعت توظيف مساحة 

ً
 وفاعال

ً
 مؤثرا

ً
ها اليمنية، كان دورا كي  

الحركة المتاحة لها، واستفادت منها، وقد كان لي 
ي تحقيقها ما حققته. 

 
ي ذلك، بالغ األثر ف

 
ي استخدمتها ف

، وتنوع الوسائل الن  ي حراكها السياسي واالجتماعي
 
 لقضايا محددة ف

 
ي م

 
، وف

ً
ي المرحلة االنتقالية عموما

 
، ومشاركتها ف ي عملية التغيي 

 
ي كما أنها ومن خالل مشاركتها ف

الشامل ؤتمر الحوار الوطن 
ي ناضلت من أجلها خالل تمكنت من تحقيق بشكٍل خاص، 

واستطاعت السابقة، المراحل الزمنية الكثي  من اإلصالحات الن 
 ، ي
ي وثيقة الحوار الوطن 

 
ة الحالية، عىل أمل أن تصبح نظرية ولو كنصوص تضمينها ف ي الفي 

 
ة القادمةواقع عمىلي ف ي الفي 

 
من  ف

ي الدستور الجديد، والقواني   الجديدة. خالل تحويله
 
 ا إىل نصوص ف
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 : قائمة المصادر 
 
 . الوثائق: 1
 

 أ. دستور الجمهورية اليمنية: 
 . 2001 ، الجريدة الرسمية، صنعاء، وزارة الشؤون القانونية،2001دستور الجمهورية اليمنية عام  .1

 
 :  ب. القوانير 

، الجريدة الرسمية، صنعاء، وزارة الشؤون لمؤسسات األهليةبشأن الجمعيات وا 2001( لسنة 1قانون رقم )ال .1
 . 2001 القانونية،

ات 2003( لسنة 29قانون رقم )ال .2 ، الجريدة الرسمية، صنعاء، وزارة الشؤون بشأن تنظيم المظاهرات والمسير
 . 2003القانونية، 

زارة الشؤون القانونية، ، الجريدة الرسمية، صنعاء، و بشأن مكافحة الفساد 2006( لسنة 39قانون رقم )ال .3
2006 . 

 
 ج. وثائق أخرى: 

اتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ) . 1 ، صنعاء، الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، د. ط، (2014 – 2010اإلسي 
2010 . 

ي العام وحلفاؤه وأحزاب اللقاء الم . 2  المؤتمر الشعت 
ك اآللية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية بير  شي 

كاؤه الموقعة بتاريــــخ  نت عىل موقع وكالة األنباء اليمنية ، 2011نوفمي   23وشر وثيقة متاحة عىل شبكة اإلني 
 :  . www.saba.ye/ar/news253972.htm)سبأ( عىل الرابط التاىلي

ي  2051قرار مجلس األمن رقم  . 3
 
نت عىل موقع األ ، 2012يونيو  12الصادر ف مم قرار متاح عىل شبكة اإلني 

 : المتحدة عىل الرابط التاىلي
www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/2051(2012) . 

ي الشامل . 4
ي الشامل، وثيقة الحوار الوطت 

 . 2014، صنعاء، مؤتمر الحوار الوطن 
 

 د. القرارات الجمهورية: 
ريدة الرسمية، صنعاء، وزارة الشؤون ، الجبتشكيل لجنة االتصال 2012( لسنة 13قرار رئيس الجمهورية رقم ) .1

 . 2012القانونية، 
ي  2012( لسنة 30قرار رئيس الجمهورية رقم ) .2

بإنشاء اللجنة الفنية لإلعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطت 
 . 2012، الجريدة الرسمية، صنعاء، وزارة الشؤون القانونية، الشامل

ي الشامل بإنشاء 2013( لسنة 5قرار رئيس الجمهورية رقم ) .3
، الجريدة أمانة عامة لمؤتمر الحوار الوطت 

 . 2013الرسمية، صنعاء، وزارة الشؤون القانونية، 
ي  2013( لسنة 11قرار رئيس الجمهورية رقم ) .4

، الجريدة بشأن تشكيل وتسمية أعضاء مؤتمر الحوار الوطت 
 . 2013الرسمية، صنعاء، وزارة الشؤون القانونية، 

ي الشامل 2013( لسنة 12) قرار رئيس الجمهورية رقم .5
، الجريدة بتشكيل هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطت 

 . 2013الرسمية، صنعاء، وزارة الشؤون القانونية، 
ي الشامل 2013( لسنة 41قرار رئيس الجمهورية رقم ) .6

، الجريدة بتشكيل لجنة التوفيق لمؤتمر الحوار الوطت 
 . 2013الرسمية، صنعاء، وزارة الشؤون القانونية، 

، الجريدة الرسمية، صنعاء، وزارة بتشكيل لجنة تحديد األقاليم 2014( لسنة 2قرار رئيس الجمهورية رقم ) .7
 . 2014الشؤون القانونية، 

، الجريدة الرسمية، صنعاء، وزارة بتشكيل لجنة صياغة الدستور 2014( لسنة 27قرار رئيس الجمهورية رقم ) .8
 . 2014الشؤون القانونية، 

بإنشاء الهيئة الوطنية للرقابة عل تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار  2014( لسنة 30مهورية رقم )قرار رئيس الج .9
ي الشامل

 . 2014، الجريدة الرسمية، صنعاء، وزارة الشؤون القانونية، الوطت 
 
 . الكتب: 2
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ي الجمعيات والمؤسساتالصندوق االجتماعي للتنمية،  .1
 
ي المنارصة وكسب التأييد ف

 
، األهلية الخلفية النظرية ف

 . 2011صنعاء، رئاسة مجلس الوزراء، الطبعة األوىل، 
ي مواجهة الفسادعبي  مصلح،  .2

 
اهة والشفافية والمسائلة ف اهة والمسائلة.. الي   ، القدس، االئتالف من أجل الي  

 . 2007أمان، الطبعة األوىل، 
3.  ، ي

 
ي للمنظمات غير الحكومية لحقوق اإلنسامحمد أحمد المخالف

 
ي اليمن،  المركز القانون

 
اكة ف ن وأثره عل الشر

ي اليمن
 
اكة ف ، الجزء األول، تعز، مركز كتاب واقع المنظمات غير الحكومية لحقوق اإلنسان وأثره عل الشر

 . 2006المعلومات والتأهيل لحقوق اإلنسان، الطبعة األوىل، 
يعية واإلدارية للبتمركز الدراسات واإلعالم االقتصادي،  .4 ي قضايا الفساد مصفوفة المعوقات التشر

 
، صنعاء، ف

 . 2012(، GIZمركز الدراسات واإلعالم االقتصادي وبرنامج الحكم الرشيد التابع للوكالة األلمانية للتعاون الدوىلي )
، ما بير  الفساد والحكم الرشيد.. نحو تحقيق العقد االجتماعي واألهداف اإلنمائيةمن  سالم وأخريات،  .5

،  . 2010د. ط،  القاهرة، مركز العقد االجتماعي
 
 . التقارير: 3

ي  .1
ي اليمت  اتيج  اتيجية، 2011التقرير اإلسي  ي للدراسات اإلسي 

 . 2012، صنعاء، المركز اليمن 
، صنعاء، مؤسسة أوام التنموية الثقافية، 2007 – 2006التقرير السنوي األول ألوضاع المرأة اليمنية لعامي  .2

2008 . 
ي اليمن..  .3

 
، صنعاء، الشبكة اليمنية لحقوق اإلنسان األمن أداة أم مسئوليةتقرير حول حالة حقوق اإلنسان ف

 . 2010 –2009(، الطبعة األوىل، 2010 –2009)
ي اليمن  .4

 
ي لحقوق اإلنسان، إبريل 2007التقرير السنوي لحقوق اإلنسان والديمقراطية ف

، صنعاء، المرصد اليمن 
2008 . 

ي اليمن .5
 
ي لحقوق اإلنسان، مايو 2008 التقرير السنوي لحقوق اإلنسان والديمقراطية ف

، صنعاء، المرصد اليمن 
2009 . 

ي اليمن  .6
 
ي لحقوق اإلنسان، يونيو 2009التقرير السنوي لحقوق اإلنسان والديمقراطية ف

، صنعاء، المرصد اليمن 
2010 . 

ي الشامل .7
ي للجنة الفنية لإلعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطت 

إلعداد ، صنعاء، اللجنة الفنية لالتقرير الفت 
ي الشامل، 

 . 2012ديسمير  12والتحضي  لمؤتمر الحوار الوطن 
 
 . أوراق عمل: 4

ي الجمهورية اليمنيةفيصل حسن محبوب،  .1
 
رات وجود قانون لحماية المال العام ف ، ورقة عمل أسباب ومي 

و  ي نظمتها منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد )يمن باك( بالتعاون مع مشر
ي الندوة الن 

 
ع استجابة مقدمة ف

(RGP( التابع للوكالة األمريكية للتنمية )USAID بتاري    خ )16( بعنوان )منارصة إصدار قانون حماية المال العام 
 . 2012سبتمير 

، صنعاء، تحالف متطوعون من أجل حقوق النساء، منهجية المنارصة إلدماج النوع االجتماعي محمد العزيزي،  .2
2013 . 

 
ونية: 5  . المصادر اإللكي 
 
 . الدراسات: أ 

نت عىل موقع برنامج األمم حرية تداول المعلومات وتوثيقهارضا عبدالعزيز،  . 1 ، دراسة متاحة عىل شبكة اإلني 
 : ي عىل الرابط التاىلي

 . www.benaa-undp.orgالمتحدة اإلنمان 
2 .  ، ي جنر

ي مكافحة الفساد دور منظمات المجتمععبدالحكيم الشر
 
ي اليمنية ف

 
، ورقة عمل مقدمة لندوة دور المدن

ي نظمتها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ومنظمة 
ي مكافحة الفساد والن 

 
ي واإلعالم ف

منظمات المجتمع المدن 
 : نت عىل موقع مدونة يوميات فاسد عىل الرابط التاىلي ، ورقة متاحة عىل شبكة اإلني 

ً
 اليمن أوال

www.yomiatfased.blogspot.com/2014/12/blog-post_47.html?m=1 . 
نت عىل موقع الهيئة الشفافية ومكافحة الفساد اإلداريمحمد حمود المطري،  . 3 ، دراسة متاحة عىل شبكة اإلني 

: الوطنية العليا    لمكافحة الفساد عىل الرابط التاىلي
www.snaccye.org/index.php?ac=3&no=9&d_f=42&t_f=0&t=5&lang_in=Ar . 

 

http://www.benaa-undp.org/
http://www.yomiatfased.blogspot.com/2014/12/blog-post_47.html?m=1
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 ب. المقاالت: 
ي اليمن : مهجري الجعاشن والجزيرة وطالب الجامعةتوكل كرمان،  . 1

 
ي التغيير والثورة ف

 
، مقال متاح عىل شبكة ثالن

نت عىل موقع منظمة صحفيات بال ق : اإلني    يود عىل الرابط التاىلي
www.womenpress.org/news_details.php?lng=arabic&sid=2076 . 

 
 ج. األخبار: 

ي اليمن . 1
 
نت عىل موقع منظمة ، خير متاح عىل شبكة اختتام أعمال مؤتمر المسائلة وتعزيز الحكم الرشيد ف اإلني 

 :  صحفيات بال قيود عىل الرابط التاىلي
www.womenpress.org/news_details.php?lng=arabic&sid=1332 . 

 للشعب التونسي وثورته  . 2
ً
ي أطاحت بالرئيس بن علي أمن العاصمة يفرق تظاهرة تأييدا

، خير متاح السلمية الت 
 : نت عىل موقع منظمة صحفيات بال قيود عىل الرابط التاىلي  عىل شبكة اإلني 

www.womenpress.org/news_details.php?lng=arabic&sid=1947 . 
، ز  . 3 ة حاشدة لتأييد الثورة التونسية توكل تدعو صالح للرحيل وحاشد يوجه رسالة كريا الحسامي ي مسير

 
ف

: للباحثير  عن التأبيد نت عىل موقع منظمة صحفيات بال قيود عىل الرابط التاىلي ، خير متاح عىل شبكة اإلني 
www.womenpress.org/news_details.php?lng=arabic&sid=1946 . 

ي  . 4
 
 لقانون منظمات المجتمع المدن

ً
وعا نت الشبكة اليمنية لحقوق اإلنسان تعلن مشر ، خير متاح عىل شبكة اإلني 

 :   عىل موقع منظمة صحفيات بال قيود عىل الرابط التاىلي
www.womenpress.org/news_details.php?lng=arabic&sid=1797 . 

ي لحقوق اإلنسان ينفذان ورشة لمناقشة مسودة الالئحة  . 5
اهة والمرصد اليمت  المجموعة اليمنية للشفافية والي  

ي لحقوق ، خير متالتنفيذية لقانون حق الحصول عل المعلومة
نت عىل موقع المرصد اليمن  اح عىل شبكة اإلني 

 :   اإلنسان عىل الرابط التاىلي
www.yohr.org/index.php?ac=3&no=3863&d_f=136&t_f=0&t=5&lang_in=Ar . 

ي لحقو  . 6
وع قانون حماية المبلغير  بقضايا الفسادالمرصد اليمت  ، خير متاح ق اإلنسان يختتم برنامج منارصة مشر

 : ي لحقوق اإلنسان عىل الرابط التاىلي
نت عىل موقع المرصد اليمن   عىل شبكة اإلني 

www.yohr.org/index.php?ac=3&no=3763&d_f=136&t_f=0&t=5&lang_in=Ar . 
ي يطلق تقريره عن  . 7

ي المحافظات الجنوبيةالمرصد اليمت 
 
نت حق التجمع السلمي ف ، خير متاح عىل شبكة اإلني 

 : ي لحقوق اإلنسان عىل الرابط التاىلي
 عىل موقع المرصد اليمن 

www.yohr.org/index.php?ac=3&no=3677&d_f=136&t_f=0&t=5&lang_in=Ar . 
 

 

http://www.womenpress.org/news_details.php?lng=arabic&sid=2076
http://www.womenpress.org/news_details.php?lng=arabic&sid=1332
http://www.womenpress.org/news_details.php?lng=arabic&sid=1947
http://www.womenpress.org/news_details.php?lng=arabic&sid=1946
http://www.womenpress.org/news_details.php?lng=arabic&sid=1797
http://www.yohr.org/index.php?ac=3&no=3863&d_f=136&t_f=0&t=5&lang_in=Ar
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