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  المقدمة
د األبعاد المؤثرة دراسة حریة الجمعیات في بلدان الدیمقراطیات الناشئة بتعد تتمیز

في المحصلة النھائیة لنتائجھا، حیث  یتوجب الذھاب إلى أماكن أبعد من المواثیق 
الدولیة والدساتیر والقوانین وتتمثل في البیئة المجتمعیة الحاضنة لتلك المؤسسات 
وكذا الجمعیات بحد ذاتھا لیس لكونھا نتاج لتلك البنى بل لقیاس درجة مأسستھا 

  .اجدھا ومساحة نشاطھا كمؤشر لحجم تو
 )Paradigme(إن الحدیث عن حریة الجمعیات ال یستمد شرعیتھ اال في متنھ 

المرجعي، الدیمقراطیة كمنظومة قیم ومبادئ  ومفاھیم یستمد كل جزء منھا دالالتھ 
من ارتباطھ وتكاملھ مع بقیة المكونات وأي اجتثاث إلحداھا یفرغھ من دالالتھ 

ت مغایره لحمولتھ األصلیة وھذا یعني إن الدیمقراطیة ومضامینھ ویحملھ دالال
المُوطنة في بیئات حضاریة مغایره ترتبط بشدة بالمعطیات المجتمعیة و الحضاریة 
لھا وھذا ما یفسر تباین وتفاوت الممارسة الدیمقراطیة من فضاٍء آلخر، ویمكنا من 

لمقارنة بین المواثیق قیاس المسافة الفاصلة بین النص والواقع الممارس من خالل ا
الدولیة المصادق علیھا والدستور والقوانین الوطنیة، والمقارنة في السیاق الیمني 

  .)١(تبین بوضوح البون الشاسع بینھما) إنظر المالحق(
وبناًء علیھ واستنادًا إلى اھتمامنا األكادیمي ونشاطنا في المجال نرى إن تحقیق ھدف 

قیاس حریة تكوین الجمعیات في الیمن نصًا وممارسة الدراسة والمتمثل في اختبار و
  :لن یتحقق إال من  خالل تجمیع مخرجات عددًا من المحاور اإلشكالیة وھي

  .خصوصیة التحول الدیمقراطي: األول
  .البیئة الناشطة في مجالھا الجمعیات: الثإني
  .القوانین الخاضعة لھا الجمعیات: الثالث
  ).واعھا، مجال نشاطھا آلیات أشتغالھا المؤسسيحجمھا، أن(الجمعیات : الرابع

قیاس مدى توافق القوإنین الوطنیة (حریة الجمعیات بین النص والواقع :  الخامس 
  )مع المواثیق والمعاییر الدولیة

وسوف نعید تركیب المحاور السابقة في ثالثة فصول تستجیب ألھداف الدراسة 
  : وھي

  . بیئة اإلشتغال: الفصل األول
التمثیل المكاني والنوعي وآلیات أشتغالھا وعالقتھا : الجمعیات: ل الثانيالفص

  . بالسلطة والمجتمع
  . حریة الجمعیات النص والواقع: الفصل الثالث

                                          
  : إنظر على سبیل المثال ولیس الحصر)  ١

حقوق اإلنسإن والدیمقراطیة الصادر في إبریل : التقریر السنوي للمرصد الیمني  لحقوق اإلنسإن-١
.م٢٠٠٧

.٢٠٠٦التقریر السنوي لمنظمة صحفیات بال قیود حول الحریات الصحفیة في الیمن لعام -٢
مستوى تنفیذ اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال : غیر الحكومیة الیمنیة حول تقریر الظل للمنظمات-٣

.م٢٠٠٦منتدى الشقائق العربي لحقوق اإلنسإن : صنعاء) (السیدأو(التمییز ضد المرأة 
  .م٢٠٠٦تقریر مركز التأھیل وحمایة الحریات الصحفیة للعام -٤
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وقبل الشروع في تحقیق ما تقدم البد أن نعرف مفھوم الجمعیات وكذا المواثیق 
  .تندة إلیھا الدراسةوالمعاییر والمبادئ الدولیة واإلقلیمیة ذات العالقة المس

  ) : تعریف إجرائي: (الجمعیات * 
أھلیة، حقوقیة ، : تشمل كل منظمات المجتمع المدني الناشطة في الفضاء الیمني

  .الخ.نقابیة ، حزبیة 

  :المواثیق والمعاییر والمبادئ* 
  :تستند الدراسة في اختبارھا وقیاسھا إلى المواثیق والمعاییر والمبادئ في

.ن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسانم ٢٠المادة - ١
.من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة ٢٢المادة - ٢
.اتفاقیة الحریة النقابیة وحمایة حق التنظیم النقابي- ٣
.إعإلن مدافعي حقوق اإلنسإن الصادر عن الجمعیة العمومیة لألمم المتحدة- ٤
، ٩ي عمان یومي إعإلن حریة الجمعیات في الدول العربیة الصادر ف- ٥

. ١٩٩٩/مایو/١٠
 ٢٠٠٠إعإلن الدار البیضاء بشأن حریة الجمعیات الصادر في أكتوبر - ٦
).١٩٩٠(االتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع العمال المھاجرین وأفراد أسرھم - ٧
.١٩٦٠االتفاقیة الدولیة بشأن وضع األشخاص عدیمي الجنسیة - ٨
.١٩٥٤االتفاقیة الخاصة بوضع الالجئین - ٩
.م١٩٦٩فاقیة الدولیة للقضاء على جمیع التمییز العنصري االت- ١٠
.١٩٧٦االتفاقیة الدولیة لقمع جریمة الفصل العنصري والمعاقبة علیھا - ١١
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  : الفصــــل األول

  :االشتغالبیئة 
  :الدیمقراطي" التحول " خصوصیة : أوًال

اطیًا بل إننا في ھذا المحور نفترض إن المجتمع والدولة  لم یشھدا تحوًال دیمقر
حیث یعد اإلنتقال شرطًا الزمًا للتحول ولكنھ غیر كاف المتالك . إنتقاًال  دیمقراطیًا

أبناء الشعب مصادر ووسائل المشاركة وذلك إلن التحول یعتبر عملیة تاریخیة 
والتحول مظھرًا من  مظاھر اإلصالح  )٢(تتطلب شروطًا أكثر من شروط اإلنتقال

فالدیمقراطیة منظومة من القیم والمبادئ . دیمقراطیًا الشامل الذي یتطلب تجذرًا 
یستلزم تجسیدھا إلى سلوك مجتمعي بوعي أو بدون وعي ضرورة استنباتھا  ذاتیا 

التربیة، التعلیم، التنشئة السیاسیة، ثقافیة، (ضمن صیرورة ممنھجة إرادیة وقصدیھ 
تأصیل الحقوق وتقبل فھي نسق قیمي اجتماعي داعم نظریًا وممارسیًا ل..). اجتماعیة

االختالف والتعدد من خالل اإلنفتاح على الذات واآلخر عبر مختلف العالقات 
وھذا معناه أن تتجذر .  )٣(والتبادالت والممارسات االجتماعیة المادیة والرمزیة

وتترسخ قیم ومبادئ الدیمقراطیة في البنیة الذھنیة الفردیة والجماعیة وتمارس 
وعي على المستوى المادي والرمزي  وھذا یأتي حصیلة كسلوك بوعي أو بدون 

لجملة من العملیات التاریخیة وتراكماتھا على مستوى كل المكونات المجتمعیة وھذا 
  : العنصر الثقافي كشرط لم یتوفر إضافة إلى الشرطین اآلخرین

التي تآكلت وجذبت نحو ) الطبقة الوسطى: (الحامل االجتماعي لقیم التغیر- ١
 )٤(فعل إنخفاض الدخل الفردي الذي ادى إلى اتساع رقعة الفقراألسفل ب

وتدني المستوى المعیشي الذي یعید ترتیب المطالب حیث تأتي األولویة 
.للمتطلبات الحیاتیة وتندرج خلفھا أو تفقد أھمیتھا السیاسیة 

:توجھات النخب السیاسیة-٢
اشئة دورًا اساسیًا في تلعب النخب السیاسیة الحاكمة في بلدان الدیمقراطیات الن

  :عملیتي اإلنتقال والتحول الدیمقراطي حیث یتم اإلنتقال نتیجة أربعة عوامل
إدارك القیادة ألھمیة إحداث اإلصالح السیاسي واتخاذ إجراءات   .أ 

.التحول الدیمقراطي 

                                          
مركز : بیروت(الخلیج العربي والدیمقراطیة  )وآخرون (علي خلیفة الكواري / لمزید من التفصیل إنظر)  ٢

  .١٥٩ص) ٢٠٠٢دراسات الوحدة العربیة، 
مصاعب الحاضر ومطالب : القومیة مھام اإلنتقال الدیمقراطي في الوطن العربي" إنظر مصطفى حسن، )  ٣

  .م٢٠٠٣بیروت  ٢٩٩مجلة المستقبل العربي العدد " المستقبل
  ا لصادر عن وزارة التخطیط والتنمیة ) ٢٠٠٥-٢٠٠٣(قر إنظر استراتیجیة التخفیف من الف)  ٤
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التوصل إلى صیغة توفیقیة بین النخب السیاسیة واالجتماعیة  حول   .ب 
.إجراء خطوات إصالحیة

النظام السلطوي وذلك ما یحفز المجتمع للضغط من أجل التحول  تآكل  .ج 
 )٥(الدیمقراطي

نقابیة، (توافق وارتباط المطالب المتمخضة عن التحوالت المجتمعیة   .د 
مع المطالب الدیمقراطیة كما ھو الحال في التجربة )الخ ... نسویة

.األوروبیة 
الیمنیة التي تم فیھا اإلنتقال وال ینطبق أي عامل من العوامل السابقة على الحالة  

 Michael(بقرار فوقي ربط بین الوحدة والدیمقراطیة  براجماتیا، یقول 
Hudson(  "إنھ إنتقال   "(٦)إن قرار توحید الیمن تطلب لیبرالیة سیاسیة براجماتیھ

في بیئة طاردة لكل ما ھو تعددیًا وحزبیًا  نخبویًا وشعبیًا فلم یعرف ما كان یسمى 
واذا كان التحول یعني إعادة توزیع . ل أو الجنوب الیمني غیر االحادیة الحزبیةالشما

. القوى بحیث تتنازل الدولة عن جزء من مساحة ھیمنتھا لحساب المجتمع المدني
والحزب ) المؤتمر الشعبي العام فیما كان یسمى الشمال(فإن الحزبین الحاكمین 

تقاسما المنافع والوظائف ولم یتنازال  )فیما كان یسمى الجنوب(االشتراكي الیمني 
عن مجاالت نفوذھما لصالح المجتمع المدني فضًال عن بقاء المؤسسة األمنیة 

ومنُذ الوھلة األولى ظھرت . والعسكریة تحت سیطرة كل طرف على مؤسساتھ 
وتأسست األحزاب ومنظمات المجتمع المدني ودارت في فلك الحزبین الحاكمین كًال 

بعضھا ردة فعل ضد الحرمان السیاسي التعددي  –جھھ وسبب نشأتھ على حساب تو
أي إنشقت جماعة منھ بنفس (  )*(وبعضھا تأسس وآخر صعد للسطح وآخر فرِّخ

وذلك بھدف االستمرار في المحافظة على المجال دون  إنسحاب لصالح ) االسم
  .منظمات المجتمع المدني 

ال تستطیع العیش منفردة ألسباب  والبد من اإلشارة إلى إن بعض ھذه األحزاب
ضعف (وموضوعیة ) غیاب الدیمقراطیة الداخلیة أثناء العمل السري(ذاتیة 

م عندما حاول االئتالف ١٩٩٢وظھر ذلك بوضوح عام ) إنعدام الدربة -اإلمكانیات
الحاكم وضع میثاق شرف في إطار ما أطلق علیھ بالمؤتمر الوطني حیث إنقسم 

ن تدور إحداھما حول المؤتمر الشعبي العام واألخرى  حول المؤتمرون إلى كتلتی
" المؤتمر الوطني"الحزب االشتراكي الیمني، واحتفظ تكتل االشتراكي على اسم 

 ،)٧(مؤتمر األحزاب والتنظیمات السیاسیة الیمنیة" وتكتل المؤتمر الشعبي العام على 
الذي ساد إنذاك ؟ إن  بماذا نفسر إذًا ھامش الحریة: وھنا یطرح سؤال نفسھ بقوة

من مساحة ھیمنتھا لصالح ) الحزبین الحاكمین(مرد الھامش لیس إنسحاب السلطة 

                                          
، )المجلة العربیة للعلوم السیاسیة) دراسة حالة: مصر(خبرات عربیة " االصالح السیاسي"ثناء فؤاد عبد اهللا )  ٥

  .م٢٠٠٣بیروت  ٢العدد 
6 ) Michael Hudson “Bipolarity, Retional Calculation and war in Yemen” , ( Abu 
Dhabi: the .E.C for Studies and Research, 1996)P.32

  .تتداول مفرده تفریخ للداللة على شق الحزب أو الجمعیة مثلما تفرخ الدجاج)   *
ندوة مستقبل " م ١٩٩٧مستقبل الدیمقراطیة  في الیمن على ضوء إنتخابات " إنظر حمود منصر )  ٧

  .١٩٩٧ز دراسات المستقبل صنعاء الدیمقراطیة واألحزاب السیاسیة التي نظمھا مرك
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المجتمع المدني ، بل من ممارسة األحزاب لنشاطھا في المساحة المخصصة 
وساعد على إضفاء الرونق التعددي  –للحزبین الحاكمین كًال على حسب إنتماءه 

ردیة والجماعیة االیجابیة بفضل  تحقیق الوحدة الیمنیة توفر االستعدادات النفسیة الف
التي بثت األمل والتفاؤل لدى الجمیع بالخروج من المأزق السیاسي وتحسین مستوى 

وھذا ما یفسر تقلص الھامش الدیمقراطي بعد إقصاء احد طرفي االئتالف  -العیش
ر استحاق حرب واالستحواذ على مجالھ على إث) الحزب االشتراكي الیمني(الحاكم 
وإذا ما كان ذلك الھامش حقیقیًا أي یعبر عن قوة منظمات المجتمع المدني . م١٩٩٤

لما ضعفت وفقدت فاعلیتھا إلى ھذا الحد المتدني الذي یصل حد االختفاء ، فالمساحة 
والمجتمع المدني تقاس في بلدان الدیمقراطیات  الناشئة ) السلطة(الفاصلة بین الدولة 

كلما ضعف المجتمع المدني عادت الدولة إلى مساحتھا بفعل : دلة ثنائیةمن خالل معا
خبرتھا وتواجدھا وادراتھا للمجال الجغرافي والمؤسسي المدني والعسكري واألمني 

وھكذا نستطیع إن نستنتج بأن عدد من العوامل لعبت على عودة احد . وبالعكس
في إدارة الدولة والمجتمع طرفي الحكم إلى موقعھ وفرض توجھھ وھیمنتھ وأسلوبھ 

  - :وھي
 إقصاء الحزب االشتراكي الیمني بالقوة، وإضعاف الكتلة الدائرة في فلكھ  
 حیث  ١٩٩٠ترحیل عدید القوانین إلى مرحلة الحقة من إعالن الوحدة عام

كل " م على ١٩٩١من دستور الجمھوریة الیمنیة لعام ) ١٣٠(تنص المادة 
المعمول بھا في كل من شطري الیمني تبقى ما قررتھ القوانین والقرارات 

ساریة المفعول في الشطر الذي كانت ساریة فیھ عند حدودھا وفقا للقواعد 
وھذا ما مكن الطرف المنتصر ". واإلجراءات المنصوص علیھا في الدستور

م من فرض قوانین تستجیب لطموحھ في ١٩٩٤بعد إقصاء اآلخر بعد عام 
 ١٩٦٣لسنة ) ١١(ل المثال لم یغیر القانون رقم الھیمنة والتفرد ، فعلى سبی

 ٢٠٠١لسنة ) ١(م عندما صدر القانون رقم ٢٠٠١بشان الجمعیات اال عام 
بشان الجمعیات والمؤسسات األھلیة وھو قانون من فترة األحادیة الحزبیة 
وال یستجیب  للمتغیرات والتحوالت، واستنادًا إلى المادة الدستوریة السابقة 

م المنظم للجمعیات فیما كان یسمى ١٩٨٨لسنة ) ٨(المدني رقم فالقانون 
للجمھوریة " الموحد " الشطر الجنوبي تم إلغاؤه بصدور القانون المدني

.م١٩٩٢مارس  ٢٩الصادر بتاریخ ) ١٩(الیمنیة رقم 
 االلتفاف على المسار الدیمقراطي في مرحلة مبكرة، حیث ادت مخرجات

تقال والتحول الدیمقراطي حین لم یتم االلتزام م إلى وأد اإلن١٩٩٣إنتخابات 
بقواعد اللعبة الدیمقراطیة باإلنقسام إلى سلطة ومعارضة تعمل على خلق 
تراكم یعزز المسار الدیمقراطي، بل وسعت سیاسة التقاسم لتشمل الشریك 

وبناًء على ما تقدم یمكننا القول إن " التجمع الیمني لإلصالح"الثالث الجدید 
إلحداث ) لدى النخب(تعرف أو تتوفر فیھا الشروط والقناعات  الیمن لم

التحول الدیمقراطي نتیجة إنعدام الثقة بین الفاعلین السیاسیین وترحیل 
الصراعات السابقة وتداعیاتھا إلى الدولة الجدیدة فضًال عن غیاب القناعات 

.بالتوجھ الدیمقراطي
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  :البیئة الناشطة في مجالھا الجمعیات: ثانیًا

ال یمكن لنا أن نفھم خصائص الجمعیات وآلیات اشتغالھا إال إذا تناولنھا في سیاقھا 
وفصلنا ھذا الجزء عن ما سبق ألسباب منھجیة رغم تكاملھ بشدة مع ما . المجتمعي

سبق وھذا یعني أننا سوف نواصل في إطار المعوقات المجتمعیة فمن اھم  قواعد 
واطنین في التمتع بالحقوق والواجبات  دون العمل الدیمقراطي المساواة بین الم

تمییز بسبب اللون ، الجنس أو الدین أو الرأي السیاسي أو األصل االجتماعي أو 
والمساواة كقیمة ومبدأ تجد مقاومة فیما أسمیھ اإلرث الخاص  )٨(الثروة أو المیالد

مثل في لتمیزه عن اإلرث العام المشترك فیھ مع بقیة المجتمعات العربیة والمت
استمرار التراتب االجتماعي بین الفئات االجتماعیة المستمد شرعیتھ من البنیة 

ورغم اختالف التراتب في المدینة والقریة والقبیلة اال إن   )٩(االجتماعیة التقلیدیة
.. والدواشن والجزارین، عمال النظافة) الحالقون(االخدام، المزاینة : الفئات التالیة

فئة (ا أسفل السلم االجتماعي ویحتل أعلى السلم فئة السادة حافظت على مكانتھ
والتراتب ) حاكمة تدعي إنتمائھا لساللھ الرسول حكمت الیمن أكثر من عشرة قرون

الھرمي ما زال مستمرًا بصورة واعیة أو غیر واعیة حتى لدى النشطاء السیاسیین 
ما یجعل المساواة تتجاوز والحقوقیین وتعاني الفئات الدنیا من الزواج المغلق وھذا 

القانوني إلى االجتماعي ویعزى ذلك إلى تقطع وتعثر عملیات التحدیث والتنمیة 
بسبب الصراعات السیاسیة والعسكریة على مستوى الشطر     أو بین الشطرین 

أحداث (واستمراره في مرحلة تحقیق الوحدة الیمنیة حتى ساعة كتابة ھذا التقریر 
عملیات التحدیث وفشل الدولة في صھر اإلنتماءات األولیة في  وأمام تقطع) . صعده

ھویة مشتركة تطفو تلك اإلنتماءات بقوة مادیًا ورمزیًا مما یصعب عملیة استنبات 
قیم الدیمقراطیة ویضعف تعزیز القناعات بالمسار الدیمقراطي بسبب التراث العام 

طیة كنظام حكم إضافة إلى الذي لم یحسم بعد موقفھ من الدیمقرا) عربي ـ إسالمي(
. افتقاره لتجربة التبادل السلمي للسلطة فبنیة السلطة لم تعرف مفھوم الشراكة

ویرى بھذا الخصوص ) محك اختبار حقیقي للدیمقراطیة(والتبادل السلمي للسلطة  
إن منظومات الفكر اإلسالمي الوسیط امتد في بنیة ا لمجتمع المدني  )١٠(الطاھر لبیب

عاصر وتدخلھ في النقاش الدائر حول المشروع الدیمقراطي، حیث یقول العربي الم
وإذا كانت طاعة أولي األمر واجبة فإن الخروج عنھا مسكون في " في موضع آخر،

                                          
بیروت مركز (ثناء فؤاد عبد اهللا، آلیات التغییر الدیمقراطي في الوطن العربي : لمزید من التفصیل إنظر)  ٨

  .٢٧٥ص) م١٩٩٧دراسات الوحدة العربیة،
  :لمزید من التفصیل إنظر على سبیل الحصر)  ٩

دراسة میدانیة الوضاھا : في المجتمع الیمنيعبده علي عثمان وآخرون، الجماعات والفئات الھامشیة -١
)م١٩٩٦الجھاز المركزي لإلحصاء، : صنعاء(االجتماعیة واالقتصادیة في المدن الرئیسیة 

دكتور احمد قائد الصائدي، حركة المعارضة الیمنیة في  عھد االمام یحیى بن محمد حمید الدین -٢
.٢ط) ٢٠٠٠، مركز الدراسات والبحوث الیمني : صنعاء) (١٩٤٨-١٩٠٤(

رؤیة سوسیولوجیة لتحول بناء القوة : دكتورعبد الملك المقرمي ، التاریخ االجتماعي للثورة الیمنیة -٣
  ).١٩٩١دار الفكر العربي، : بیروت(

 ١٥٨مجلة المستقبل العربي العدد " عالقة المشروع الدیمقراطي بالمجتمع المدني العربي"الطاھر لبیب،)  ١٠
  ٨١ص. م١٩٩٢بیروت 
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لم یكن ھناك ادھى من الفتنھ ویستمد ھذا الخوف " النصوص في الخوف من الفتنة
وحتى في نعت حركة ) بإسم الوحدة الوطنیة(القدیم في نعت المعارضات الحدیثة 

 ١٧٨٩التغییر الكبرى خارج العالم اإلسالمي من أوائل المتحدثین عن ثورة 
الفرنسیة من بین المسلمین استعملوا في وصفھا لفظ الفتنة قبل إن یستعمل األتراك 

ھناك خوف من البدائل یبدو معھ المجتمع كأنھ دائما بال ... والفرس لفظ اإلنقالب 
وحتى (الخوف یبرر أنماط كثیرة من السلطة بما فیھا الجائر بدائل شرعیة وھذا 

ما دام في وجودھا ضمان الدین وقضاء المصالح وفي ) األجنبیة إذا اقتضى األمر
غیابھا الفوضى فالمھم إن یكون ھناك سلطان، ابن تیمیھ الذي یقول أیضًا بوجوب 

" دین اال بھا والذي ینقلمن أعظم واجبات الدین، بل ال قیام لل"اتخاذ اإلمارة إلنھا 
ستون سنة مع أمام جائر أصلح من : "وینقل أیضا" إن السلطان ظل اهللا في األرض"

  )١١(". لیلھ بال سلطان
 )"١٢(إن تلك المنظومة الفكریة التي یطلق علیھا الطاھر لبیب

الفقھاء أي تلك المنظومة  الممتدة بین الوحي والواقع   )Paradigme(برادجیم
وال أن تفسر الثاني  –وإن اعتمدتھ وأحالت إلیھ  –ون أن تطابق األول االجتماعي د

) Macro-Paradigme(برادجیم  -ألنھا لیست نظریة متماسكة حول عمر الماكرو
ھو عمر اإلسالم ونسجھ، ھو كل ما قال وكتب المسلمون وما زالو یقولون ویكتبون 

ادى المفاھیم والمبادئ كمسلمین أصولیین وفي ذلك النسیج النصي تتداعى أو تتن
والمقوالت وحتى الصیاغات عبر قرون كما تتبادل الدالالت والوظائف فیما بینھا بل 
حتى بینھا وبین ما أفرزه الفكر الحدیث وعلیھ تكون الدیمقراطیة مقبولة في حدود ما 
للشورى من إمكان دعوتھا وتعویضھا وكذلك تكون الحریة بالنسبة إلى العدل، 

إن ذلك التداعي النصي والتبادل الداللي یشمل كامل . ى أھل الحل والعقدالبرلمان إل
الفضاء العربي اإلسالمي، الذي تعد الیمن جزء منھ، ونؤكد حدوثھ في السیاق 

حیث وجدنا ذلك عند تحلیل برامج األحزاب والتنظیمات السیاسیة  )١٣(الیمني
بعض المفاھیم بعد  م فكما نعلم إن توطین١٩٩٣المشاركة في إنتخابات ابریل 

وبناًء ..اجتثاثھا من بیئتھا ومنظومتھا الدیمقراطیة براجماتیا یفقدھا دالالتھا االصلیھ
علیھ تتداول المفاھیم بدالالت متغایره لدى الفاعلین السیاسین فقد وجدنا في بعض 

الدیمقراطیة والشورى وعند تحلیل المضمون وجدنا إن الدیمقراطیة : البرامج تداول
الشورى وھكذا فإن التباین المفاھیمي لھ إنعكاسات سلبیة على العمل السیاسي  تعني

حیث تضعف لحمھ التكتالت والتحالفات السیاسیة المجتمعھ بھدف تعزیز 
الدیمقراطیة وتحقیق االصالح نتیجة تباین الدالالت والمضامین الممنوحة لتلك 

ا تعني الشورى عند البعض المطالب والمفاھیم فقد تكون الدیمقراطیة المنادى بھ
والمساواة تعني العدل ولیس المساواة كما ھي في الفكر السیاسي الغربي ونقیس 

                                          
  .٨٣نفس المرجع ، ص)  ١١
  .٨١- ٨٠نفس المرجع، ص ص )  ١٢
تحلیل برامج االحزاب والتنظیمات : لمزید من التفصیل انظر عبدالباقي شمسان، الخطاب السیاسي الیمني) ١٣

الطاھر لبیب، جامعة .، بحث لنیل درجة الماجستیر، اشراف الدكتور)م١٩٩٣إنتخابات ابریل (السیاسیة الیمنیة 
  )١٩٩٧(-١تونس
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على ذلك مفھوم حریة الجمعیات فالحریة مفھوم تتباین دالالتھ ومساحتھ من جماعة 
  .سیاسیة إلى أخرى

طعت إن للتراثات ثقل مقاوم الستنبات قیم ومبادئ جدیدة خاصة اذا ما تعثرت وتق
المساواة بین الرجل والمرأة ال تتوقف عند مواد : عملیات التحدیث فعلى سبیل المثال

الدستور أو المصادقة على توقیع اتفاقیة القضاء على جمیع اشكال التمییز ضد 
المرأة بل بجزء كبیر على التراث العام، حیث بنیة العائلة العربیة ھرمیة یحتل االب 

لنساء واالطفال وھذه بنیة ھرمیة تقسم االعمال واالدوار اعلى الھرم ویحتل أسفلھ ا
وبناًء .  )١٤(وعام للرجال) عائلي(على الجنس والعمر وتقسم الفضاءات إلى خاص 

علیھ البد إن نأخذ بعین االعتبار ھذه االبعاد عند وضع البرامج واالستراتیجیات 
  .الھادفة إلى إحداث التغییر

  
  :الجمعیات القوانین الخاضعة لھا: ثالثًا

تخضع الجمعیات والفاعلین في الجمھوریة الیمنیة إلى عدد من القوانین المنظمة 
حسب مجال النشاط، وفي نفس الوقت یخضع الناشطین إلى قانون الجرائم 

كما . والعقوبات وھو تناقض قانوني یّضیق مساحة الحریة ویحد من نشاط الفاعلین
یة متباینة وفقًا لمجال نشاط المنظمات إن التعدد القانوني قد جعل مساحة الحر

. ولیس لمبدأ الحریة) الخ... نقابیة، زراعیة، خیریة، سیاسیة، حقوقیة، تجاریة (
  :وفیما یلي القوانین المنظمة

.دستور الجمھوریة الیمنیة- ١
.م٢٠٠١لسنة ) ١(قانون الجمعیات والمؤسسات األھلیة رقم - ٢
م بشان الالئحة ٢٠٠٤لسنة ) ١٢٩(قرار رئیس مجلس الوزراء رقم - ٣

.م ٢٠٠١لسنة ) ١(التنفیذیة لقانون الجمعیات والمؤسسات األھلیة رقم 
.بشان الجمعیات واالتحادات التعاونیة ) ٣٩(قانون رقم - ٤
.م بشان تنظیم النقابات العمالیة٢٠٠٢لسنة ) ٣٥(قانون رقم - ٥
.بشإن الغرف التجاریة والصناعیة واتحادھا العام) ٣٨(قانون رقم - ٦
.م بشان االحزاب والتنظیمات السیاسیة ١٩٩١لسنة ) ٦٦(ون رقم قان- ٧
.بشان القانون المدني  ٢٠٠٢لسنة ) ١٤(قانون رقم - ٨
.م بشان الجرائم والعقوبات١٩٩٤لسنة ) ١٢(قرار جمھوري بالقانون رقم - ٩

  
  
                                          

بحث في تغییر األحوال : حلیم بركات المجتمع العربي في القرن العشرین: لمزید من التفصیل إنظر ) ١٤
  .٣٦٨-٣٦٧ص، ص ) ٢٠٠٠مركز دراسات الوحدة العربیة، : بیروت(والعالقات 
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  : الفصــــل الثانــي
التمثیل المكاني والنوعي : الجمعیات

سلطة وآلیات أشتغالھا وعالقتھا بال
  والمجتمع

  

  :حجمھا وإنواعھا ومجال نشاطھا: أوًال
اال في اطار الربط ) مساحة نشاطھا(ال یمكن لنا الحدیث عن حریة الجمعیات 

الشرطي بین الدیمقراطیة وحقوق اإلنسان حیث الدیمقراطیة تكون حقوق اإلنسان 
ك وذل )١٥(.محترمة في الممارسة وممارسة حقوق اإلنسان ضمانة للدیمقراطیة

التالزم ودرجة الممارسة مرتبطة بالبیئة المجتمعیة التي تتمخض من رحمھا تلك 
وھذا یعني . المنظمات وھي حاملة في تكوینھا وھیكلھا العدید من صفاتھا ومالمحھا

إننا سنتناول حریة الجمعیات لفترة الوحدة الیمنیة وما بعدھا الرتباط الوحدة باإلنتقال 
شھدت حراكٍا ) ١٩٩٤-١٩٩٠(سابقا إن الفترة الممتدة من  وكنا قد بینا. الدیمقراطي

سیاسیًا وتعددیًا وظھور وصعود منظمات مدنیة بكثافة عالیة نشطت بھامش حریة 
م تدریجیًا حد ١٩٩٤بعد حرب صیف ) ھامش الحریة(واسع إلى حد ما ثم إنحسر 

ي  وترسخ االختفاء وقد أرجعنا ذلك الھامش لیس إلى قوة النص الدستوري والقانون
المؤتمر (المبادئ والقیم الدیمقراطیة بل إلى النشاط في مجالي الحزبین الحاكمین 

  : فعلى سبیل المثال ) الشعبي العام والحزب االشتراكي الیمني

  :اإلطار القانوني) أ
بشان الجمعیات  ١٩٦٣لسنة ) ١١(خضعت منظمات المجتمع المدني للقانون رقم  

حتى صدور  -دیة الحزبیة فضًال عن تقادمھ الزمنيوھو قانون من مرحلة االحا
  .م بشان الجمعیات والمؤسسات األھلیة ٢٠٠٧لسنة ) ١(قانون رقم 

  :حریة الرأي والتعبیر) ب
عمل الصحفیین بدرجة حریة عالیة جدًا في اطار قوانین تصل عقوبتھا حد االعدام 

والمطبوعات رقم    وقانون الصحافة) قانون الجرائم والعقوبات(والجلد، والحبس 
ولم یولوا اھتمامًا للقیود القانونیة وبعد مرحلة ) مقید للحریات(م ١٩٩٠لسنة ) ٢٥(

                                          
مركز دراسات الوحدة : بیروت(حسین جمیل، حقوق اإلنسان في الوطن العربي : لمزید من التفصیل إنظر)  ١٥

  .١٧٧-١٧٥، ص، ص )٢٠٠٧،  العربیة
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لم یكن ذلك (م تقلص ھامش الحریات فأنتبھ الصحفیون إلى القیود القانونیة ١٩٩٤
  ).الھامش مرتبط بالبیئة القانونیة بل بقوة الحزبین الحاكمین

  :الخارطة الحزبیة وتكتالتھا) ج
المشروطة بالتعددیة السیاسیة والحزبیة ) ١٩٩٠(مع إعالن قیام الجمھوریة الیمنیة 

حزبًا ) ٤٦(امتألت الساحة السیاسیة بعدد ھائل من االحزاب والتنظیمات بلغت 
جزء منھا تأسس كردة فعل ضد الحرمان التعددي السیاسي وما  )١٦(وتنظیمًا سیاسیًا

) ٢٣(م ١٩٩٣ى بلغ تعدادھا قبیل إنتخابات لبث إن توارت عن الساحة تدریجیًا حت
حزبًا وتنظیمًا سیاسیًا وھي األحزاب التي تكتلت حول الحزبین وفقًا إلستراتیجیة 

  :إدارة الصراع السیاسي وتشكلت في ھیكلین 
:المجلس األعلى للمعارضة- ١

م وضم عدد من األحزاب ھي ١٩٩٥تشكل المجلس االعلى للمعارضة عام 
لیمني، التنظیم الوحدوي الشعبي الناصري ، حزب الرابطة، الحزب االشتراكي ا

.حزب االحرار الدستوري، واتحاد القوى الشعبیة
:المجلس الوطني للمعارضة- ٢

تشكل المجلس بدعم من السلطة كمقابل للمجلس األعلى للمعارضة وتكون 
تنظیم التصحیح الناصري، الحزب : من عدد من األحزاب السیاسیة

  .صري، والجبھة الوطنیة الدیمقراطیةالدیمقراطي النا
، عرف خاللھا عدد من التغیرات ١٩٩٢وتعود جذور التكتلین إلى أغسطس

  في المكونات، نتیجة انسحاب أو اختفاء أو انضمام مكون جدید
تغیرت ) المجلس األعلى للمعارضة(والجدیر بالذكر أن تسمیة التكتل األول 

الیھ یتمثل بحزب التجمع الیمني إلى اللقاء المشترك بإنضمام مكون ھام 
واذا القینا ). الحزب الحاكم(لالصالح الحلیف السابق للمؤتمر الشعبي العام 

سنالحظ بعض االحزاب السیاسیة لدیھا مقعد  )١(نظرة   على الجدول رقم 
حزب البعث العربي : أو أكثر رغم إنھا ال تملك رصیدًاعالیًا من االصوات 

صحیح الناصري، والحزب الناصري وتلك حصص االشتراكي ، وتنظیم الت
ممنوحة من المؤتمر الشعبي العام لالحزاب الدائرة حولھ وھي مضمونھ في 

وبالمقابل نجد . البرلمان من جانب وتضفي مظھرًا تعددیًا للمشاھد الخارجي
الذي تحّصل على مقعدین رغم ) شیعي(الحزب االشتراكي یدعم حزب الحق 

ر صراعھ ضد المؤتمر الشعبي العام وحلیفھ التجمع في اطا -حجمھ المحدود
االخوان، الجھاد، القبائل، قیادات :تجمع اسالمي یضم(الیمني لإلصالح 

وھكذا تتضح الصورة اكثر في اإلنتخابات البرلمانیة الثإنیة ) عسكریة وامنیة
م، واقصاء الحزب ١٩٩٤م التي جاءت بعد حرب صیف ١٩٩٧عام 

سلطة وھیمنة المؤتمر الشعبي العام على المجال االشتراكي الیمني من ال
الجغرافي والمؤسسي االمر الذي جعل الطریق امامھ شبھ ممھدة  ففرض 

                                          
دراسة ) ١٩٩٣ - ١٩٤٨(لمزید من التفصیل إنظر الھام محمد مإنع، االحزاب والتنظیمات السیاسیة في الیمن) ١٦

  .٢٢٨-٢٢٧ص، ص ) م ١٩٩٤كتاب سلسلة الثوابت ، : صنعاء (تحلیلیة 
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اسلوبھ في ادارة المجتمع والدولة فمع ضعف ومقاطعة الحزب االشتراكي 
لإلنتخابات تغیرت الخارطة الحزبیة ولم یعد المؤتمر الشعبي العام یمنح 

ت برلمانیة لرغبتھ االكیدة في اعادة سیطرتھ وھیمنتھ األحزاب الصغیرة ھبا
  )١٧( .وفرض اسلوبھ وتوجھھ في ادارة الدولة   والمجتمع

یبین ذلك بوضوح حیث تحصل المؤتمر الشعبي العام ) ٢(والجدول رقم 
الذي منحھ األكثریة التي تمكنھ من إعادة صیاغة ) ١٨٧(على نصیب األسد 

التوازن أو التفرد في صیاغة القوانین  التشریعات التي صدرت في مرحلة
  .المرحَّلة

  
  

                                          
راطي وأولویات الخطاب السیاسي الدیمق" إنظر عبد الباقي شمسإن ورقة عمل: لمزید من التفصیل)  ١٧

االصالح في الیمن قدمت في ندوة تقییم برامج االصالح في الوطن العربي الذي نظمھا مركز المعلومات 
  .م٢٠٠٦والتأھیل لحقوق اإلنسإن عدن 
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  النیابیة عددھا ، ثقلھا وعدد مقاعدھا ١٩٩٣ انتخاباتالمشاركة في  األحزاب
  )١(جدول رقم 

عدد   %
  المقاعد

عدد   %
  األصوات

عدد 
  المرشحین

  م  الحزب أو التنظیم

- ١  المؤتمر الشعبي العام  ٢٧٥  ٦٤٠.٥٢٣  ٢٨.٦٩  ١٢٢  ٤١
- ٢  المرشحون المستقلون   ١٩٤٥  ٦٠٦.٢١١  ٢٧.١٥  ٤٨  ١٦
- ٣  الحزب االشتراكي الیمني  ٢١٠  ٤١٢.٩٨٤  ٢٧.١٥  ٤٨  ١٦
- ٤  لإلصالحالتجمع الیمني   ٢١٠  ٤١٣.٩٨٤  ١٨.٥٤  ٥٦  ١٩

- ٥  حزب البعث العربي االشتراكي   ١٥٦  ٨٠.٣٦٢  ٠.٦٠  ٧  ٢.٢
- ٦  التنظیم الوحدوي الناصري  ٨٩  ٥٢.٣٠٣  ٢.٣٤  ١  ٠.٣٣

- ٧  قحزب الح  ٦٣  ١٨.٦٥٩  ٠.٨  ٢  -
- ٨  الیمن أبناءرابطة   ٨٧  ١٦.١٥٥  ٠.٧  -  -

- ٩  تنظیم التصحیح الناصري  ٢٥  ٦.١٩١  ٠.٣  ١  ٠.٣٣
- ١٠  الحزب الدیمقراطي الناصري  ١٧  ٤.٥٧٦  ٠.٢  ١  ٠.٣٣

- ١١  الجبھة الوطنیة الدیمقراطیة   ٢٠  ٣.٧٩٣  ٠.٢  -  -
- ١٢  اتحاد القوى الشعبیة  ٢٣  ٢.٦٦٢  ٠٧.  -  -
- ١٣  يالتجمع الوحدوي الیمن  ١٠  ١.٨٥  ٠.٠٨  -  -
- ١٤  حزب جبھة التحریر  ٢٣  ١.٧٠٦  ٠.٠٧  -  -
- ١٥  التنظیم الدیمقراطي السبتمبري  ٨  ٥٣٢  ٠.٠٢  -  -
- ١٦  التنظیم الشعبي لجبھة التحریر  ٦  ١٤٨  ٠.٠٠٧  -  -
- ١٧  الحزب القومى االجتماعي  ٦  ١٢٤  ٠.٠٠٥  -  -
- ١٨  الحزب الدیمقراطي الثوري  ٢  ٧٨  ٠.٠٠٥  -  -
- ١٩  الحركة الدیمقراطیة   ١  ٧١  ٠.٠٠٣    
- ٢٠  )شاكر(منظمة حزب البعث   ١  ٣٤  ٠.٠٠٧  -  -
- ٢١  رابطة ابناء الیمن قیادة شرعیة  ٣  ٣٠  ١٠.٠٠٧  -  -
- ٢٢  الجبھة الوطنیة الجرموزي  ١  ١٥  ١٠.٠٠٦  -  -
- ٢٣  االجمالي  ٣١٨١  ٢.٢٣٢.٤٧٣  -  ٣٠١  -

اقعي لألحزاب والتنظیمات ، ورقة م عن الحجم الو١٩٩٧محمد حسین الفرح ورقة عمل حول مدى تعبیر نتائج إنتخابات : المصدر 
  .م١٩٩٧عمل قدمت في ندوة مستقبل الدیمقراطیة واألحزاب والتنظیمات التي نظمھا مركز دراسات المستقبل صنعاء 
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  النیابیة عددھا ، ثقلھا وعدد مقاعدھا ١٩٩٧االحزاب المشاركة في إنتخابات 
  )٢(جدول رقم 

عدد   %
  المقاعد

عدد   %
  االصوات

عدد 
  حینالمرش

  م  الحزب أو التنظیم

- ١  المؤتمر الشعبي العام  ٢٣٢  ١.١٧٥.٣٤٣  ٤٣  ١٧٨  ٦٢.٥
- ٢  التجمع الیمني لالصالح  ١٨٨  ٦٣٧.٧٢٨  ٢٥.٤  ٥٣  ١٧.٧

- ٣  التنظیم الوحدوي الناصري  ٨٠  ٥٥.٤٣٨  ٢٩.٥  ٣  ١
- ٤  حزب البعث العربي   ٢٥  ٢٠.٤٠٩  ٠.٧  ٢  ٠.٦

- ٥  حزب البعث القومي   ٤٦  ٩.٤٥٣  ٠.٣    
- ٦  الحزب الدیمقراطي الناصري  ٣٠  ٩.٦٠٧  ٠.٣٠    
- ٧  حزب الحق  ٢٦  ٥.٥٨٧  ٠.٢    
- ٨  تنظیم التصحیح الناصري  ١٥  ٢.٧٦٦  ٠.١    
- ٩  الجبھة الوطنیة  ٩١  ٢.١٩٥  ٠.٠٨    
- ١٠  جبھة التحریر  ١٢  ١.٤٣١  ٠.٠٥    
- ١١  الرابطة الیمنیة  ١٥  ٩٣٤  ٠.٠٣    
- ١٢  الحزب القومي االجتماعي  ١٤  ٦٦٥  ٠.٠٢    

- ١٣  مرشحون المستقلون ال  ١٣٩٩  ٨٠٥.٦٣٦  ٢.٨٥  ٥٤  ١٨
    االجمالي  ٢١٢٣  ٢.٧٢٦.٩٦١  %  ٢٩٩  %

م عن الحجم الواقعي لألحزاب والتنظیمات ، ورقة ١٩٩٧محمد حسین الفرح ورقة عمل حول مدى تعبیر نتائج إنتخابات : المصدر 
  .م١٩٩٧عاء عمل قدمت في ندوة مستقبل الدیمقراطیة واألحزاب والتنظیمات التي نظمھا مركز دراسات المستقبل صن

وفي نفس المناخ الذي أشرنا إلیھ سابقًا نشأت وتأسست منظمات مجتمع مدني بكثافة 
ھذا دون االحزاب ) ٥٦٣٢(م ٢٠٠٦عالیة تدریجیًا بلغ تعدادھا حتى دیسمبر 

السیاسیة والنقابات واالتحادات المھنیة وتاریخیًا یمكن تقسیم نشأة منظمات المجتمع 
  :المدني إلى ثالثة مراحل

مرحلة الدعوة إلى بناء الدولة الحدیثة حیث بدأت مالمح المجتمع المدني : األولى
  .تتبلور وخاصة في منتصف خمسینات القرن العشرین

مرحلة الدولة الوطنیة الحدیثة والتي عرفت وجود نظامین سیاسیین متباینین : الثانیة
التحدیث والتنمیة واتسمت ھذه المرحلة بقیادة عملیة ). ١٩٩٠-٦٢الدولة الشطریة (

باالضافة إلى دورھا في دعم وتكوین منظمات المجتمع المدني ورغم إن كال 
النظامین كانت لھ اسالیب متعددة في التعامل مع المجتمع المدني فإنھما تماثال في 
رفض التعددیة السیاسیة والفكریة وما أدى الیھ ذلك من السیطرة على نشاط المجتمع 

  .ت الدولة الرسمیة بشكل أو بأخرالمدني وربطھ بمؤسسا
والتي إتسمت بتبني ) وحتى الیوم ١٩٩٠(مرحلة دولة الوحدة : الثالثة

الدیمقراطیة والتعددیة السیاسیة واالقرار عبر نصوص دستوریة وقانونیة بحق 
المجتمع المدني في أن ینظم في مؤسسات أو منظمات سیاسیة  واجتماعیة 

.عن الحكومة واقتصادیة وثقافیة باستقاللیة
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ال تمتد حدوده وقوة ) مرحلة االحادیة(كما نعلم إن ثقل تراث المرحلة الثانیة 
تاثیره على البنى والمنظومة القانونیة بل وعلى سلوك الفاعلین خاصة في بلدان 
الدیمقراطیات الناشئة حیث یشتد الصراع بین السلطة والمجتمع المدني السلطة 

والمجتمع ) فترة االحادیة( اكن ھیمنتھا السابقة تدفعھا نزعة بالعودة إلى أم
المدني تدفعھ رغبة اثبات الوجود المعززة بشرعیة دستوریة وقانونیة تعترف بھ 

وھذا ما یفسر . كشریك في إدارة الشان العام إلى جانب الدولة والقطاع الخاص
المجتمع  الصراع الشدید عند اجراء اإلنتخابات الدوریة للھیئات القیادیة لمنظمات

كلما كانت السلطة قویة  -وتحكم ھذه المعادلة ثنائیة القوة والضعف. المدني
عادت إلى أماكن ھیمنتھا بل واستولت على الھیاكل التنظیمیة لمنظمات المجتمع 

وكنا قد بینا سابقا كیف إن السلطة عادت إلى اماكن ھیمنتھا . المدني وبالعكس
كاد تختفي ساعدھا في ذلك المنظمات ذاتھا بقوة جعلت منظمات المجتمع المدني ت

  .كما سنرى الحقًا
التي تصنف -إن تركیزنا االساس في ھذه الدراسھ ھو على منظمات حقوق اإلنسإن  

وفقًا لقانون المنظمات األھلیة بالمنظمات االجتماعیة وھذا التصنیف متعمد یھدف 
ظمات التي تمكنا من قیاس دون اھمال بقیة المن  - إلى تحجیمھا والتقلیل من أھمیتھا

  .درجة الحریة لنشاطھا من خالل المقارنة 
  :واذا ما اردنا حصر الجمعیات الحقوقیة بدقة نجد صعوبة نتیجة عدد من العوامل

إن ادراجھا من قبل ادارة الشؤون االجتماعیة في خانة االجتماعي جعلھا - ١
النسائیة  وكذا فصل الجمعیات. تتداخل مع جمعیات أخرى مختلفة النشاط

الخ ..حقوقیة ، تنمویة، خیریة ، حرفیة: عن بقیة الجمعیات بمختلف أنواعھا
وھذا ما یجعل حصرھا بدقة أمر في غایة التعقید وقد بذلنا جھود الستخراج 

.منظمة) ٩١(حیث بلغ عددھا  ) ٣إنظر  الجدول رقم ( قائمة بعددھا 
اصة عند تحدید خ) المؤسسین (غیاب التخصص والحرفیة لدى الناشطین - ٢

ساھم في . الخ..األھداف التي تتداخل بین االجتماعي والخیري، والحقوقي
تعزیز ذلك غیاب التخصص المجالي الذي یساعد في تلبیة االحتیاجات 

واذا . المجتمعیة اضافة إلى ضعف تظافر الجھود المؤفرة لشروط التشبیك
نسان جدول رقم ما قمنا بجمع عدد المنظمات الناشطة في مجال حقوق اإل

) ٤(مع عدد المنظمات النسائیة المصنفة باالجتماعیة جدول رقم ) ٣(
منظمة وھو عدد كبیر یمنح ) ٢٨٥(یصبح مجموعھا ) ١٩٤(وعددھا

إنطباعات ایجابیة من الوھلة األولى تتناقص تلك االنطباعات تدریجیا كلما 
.تعمقنا في التحلیل

النشأة األولى وصیرورة تطورھا حیث تؤكد  إن الرقم السابق یدفعنا إلى التساؤل عن

على إنھ ال یمكن الحدیث في مرحلة التأسیس عن وجود   )١٨(دراسة شیالكار ابیكو

                                          
شیالكار ابیكو، الیمن بین المدنیة والصراع األھلي؛ ترجمة عبد الكریم سالم : لمزید من التفصیل إنظر)  ١٨

  ٢٥ص) ٢٠٠٤ركز العربي للدراسات اإلستراتیجیة الم: صنعاء(الحنكي 
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مجموعة من نشطاء حقوق اإلنسان، وإنما عن مجموعة من المثقفین والسیاسیین 

بادروا بتأسیس منظمة حقوق إنسان في اطار سعیھم ونضالھم من اجل إرساء 

وتجمعت مطالب حقوق اإلنسان في مسألة جزئیة لكنھا ذات ة والتعددیة الدیمقراطی

.  )١٩(عالقة شدیدة بمرحلة االحادیة الحزبیة تمثلت بأوضاع السجون والمساجین

وساعدت في تعزیز توسع مسألة حقوق اإلنسإن عدد من العوامل حیث شھد عام 

 –منظمة العفو الدولیة م نشاطًا متزایدًا من قبل الفعالیات المحلیة لجماعات ١٩٩٣

م قبیل اجراء أول ١٩٩٣وكذا تأسیس اللجنة الوطنیة لإلنتخابات الحرة ینایر 

م نتیجة االتصاالت التي تمت ما بین منظمة الدفاع ١٩٩٣إنتخابات برلمانیة  ابریل 

منظمة تابعة (عن الحقوق والحریات الدیمقراطیة والمعھد الدیمقراطي الوطني 

  )٢٠( ..المریكي وھكذا للحزب الدیمقراطي ا
  

  
  
  

    

                                          
عبد الباقي شمسإن ومحمد احمد المخالفي، واقع المنظمات غیر الحكومیة . د: لمزید من التفصیل إنظر)  ١٩

) ٢٠٠٦مركز المعلومات والتأھیل لحقوق اإلنسإن، : الیمن(لحقوق اإلنسان، واثره على الشراكة في الیمن 
  ٧٩ص

  ٨١-٨٠نفس المرجع ص ص : یل لمزید من التفص)   ٢٠
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  ٢٠٠٦كشف بعدد منظمات حقوق اإلنسإن وتوزعھا الجغرافي حتى دیسمبر 
  )٣(جدول رقم 

تصریح سابق   المحافظة  مالحظات 
  وزارة الثقافة

تاریخ التأسیس حاصلة 
على ترخیص من وزارة 

  العمل

  م  المنظمة

اللجنة الشعبیة العلیا لمراقبة نزاھة   ٩٦-١٢-٣٠    األمانة  
  اإلنتخابات

١-

-٢  ھیئة التنسیق للمنظمات غیر الحكومیة  ٩٧-١٢-٥    األمانة  
اللجنة الوطنیة لدعم الحریات   ٢٠٠١- ٢-٥    األمانة  

  الدیمقراطیة
٣-

-٤  الجمعیة الیمنیة لرعایة الحقوق اإلنسانیة  ٢٠٠١- ٩-٨    األمانة  
-٥  المؤسسة العربیة لحقوق اإلنسان  ٢٠٠٢- ٢-١    األمانة  
-٦  مؤسسة الحوار اإلنساني  ٢٠٠٣- ٧-٧    األمانة  
-٧  المؤسسة الیمنیة لدعم العدالة والتنمیة   ٢٠٠٤-٨-١٨    األمانة  
-٨  المؤسسة الیمنیة للخدمات اإلنسانیة  ٢٠٠٣-١١-١٧    األمانة  
-٩  المنتدى االجتماعي الدیمقراطي  ٢٠٠٥- ٢-٢    األمانة  

-١٠  جمعیة عامر وعقبى الخیریة  ٩٦-١٠-١٢    األمانة  الفئات المھمشة
-١١  جمعیة التحدي لرعایة المعاقات حركیًا  ٩٨-١٠-١٤    األمانة  
-١٢  الجمعیة الیمنیة لرعایة االحداث  ٩٩-٤-٢٧    األمانة  

-١٣  جمعیة تنمیة ذوي االحتیاجات والتنمیة   ٩٩-٥-١٥    األمانة  الفئات المھمشة
-١٤  الجمعیة الیمنیة لالغاثة والتنمیة  ٢٠٠٢-٨-٢٢    األمانة  

-١٥  جمعیة الصحابة الخیریة االجتماعیة  ٢٠٠٢-٨-١٢    األمانة  الفئات المھمشة
-١٦  ابریل للتوعیة الدیمقراطیة ٢٧جمعیة   ٢٠٠٣-٢-٢٥    األمانة  
-١٧  جمعیة المرأة للتمنیة والتطویر النسوي  ٢٠٠٣-٨-١٥    األمانة  

-١٨  جمعیة الخیوس الخیریة  ٢٠٠٢-٢-١٤    األمانة  الفئات المھمشة
-١٩  م االجتماعیةجمعیة دار الطعا  ٢٠٠٥-٨-١٢    األمانة  
-٢٠  الجمعیة النسویة لتأھیل ورعایة المرأة والطفل  ٢٠٠٧-١٢-١٣    األمانة  
-٢١  مركز الجزیرة للدراسات وحقوق اإلنسان  ٢٠٠٥-٢-٢٨    األمانة  
-٢٢  مؤسسة تنمیة القیادات الشابة  ٢٠٠٥-٤-١٦    األمانة  
-٢٣  مؤسسة المرصد الیمني لحقوق اإلنسان  ٢٠٠٥- ٥-٤    األمانة  

-٢٤  المركز الوطني الثقافي الشبابي  ٢٠٠٥-٦-١٥    األمانة  مشةالفئات المھ
-٢٥  جمعیة العواطف النسویة  ٢٠٠٦-٧-١٠    األمانة  
-٢٦  المدرسة الدیمقراطیة  ٢٠٠٦-٩-١٣    األمانة  
المركز الیمني للدراسات القانونیة   ٢٠٠٦- ٣-١    األمانة  

  وتحدیث القضاء
٢٧-

-٢٨  قراطیةالمعھد الیمني للتنمیة الدیم  ٢٠٠٦-٣-١٨    األمانة  
-٢٩  منتدى رابطة االعالمیات الیمنیات  ٢٠٠٦-٣-١٥    األمانة  
-٣٠  المؤسسة الیمنیة لإلنماء المدني  ٢٠٠٥-١١-١٦    األمانة  
-٣١  منتدى الشقائق العربي لحقوق اإلنسان  ٢٠٠٥-٧-٢٥    األمانة  
-٣٢  مركزتنمیة المرأة الثقافیة ومناھضة العنف  ٢٠٠٥-١٠-٨    األمانة  
-٣٣  فرع مركز المعلومات والتاھیل لحقوق اإلنسان  ٢٠٠٦-٣-٢١    األمانة  
-٣٤  منظمات صحفیات بالقیود  ٢٠٠٥-١٢-٩    األمانة  

)٣(م تابع الجدول رق
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تصریح سابق   المحافظة  مالحظات 
  وزارة الثقافة

تاریخ التأسیس حاصلة 
على ترخیص من وزارة 

  العمل

  م  المنظمة

منتدى القیادات السیاسیة والفكریة للمرأة   ٢٠٠٥-٧-٢٣    األمانة  
  الیمنیة

٣٥-

-٣٦  مؤسسة وعي للتنمیة والدراسات الدیمقراطیة  ٢٠٠٦-٥-٢١    األمانة  
-٣٧  یة حقوق اإلنسانمركز الحوار لتنم  ٢٠٠٦-١-١٤    األمانة  

المؤسسة الیمنیة للمساندة القانونیة   ١٩٩٥-٥-١٩    األمانة  الفئات المھمشة
  والدفاع عن حقوق اإلنسان

٣٨-

-٣٩  جمعیة الود االجتماعیة النسائیة  ٢٠٠٦-٨-١٥    األمانة  
-٤٠  جمعیة تمكین المرأة اقتصادیًا  ١٩٩٩-٥-٢٦    األمانة  
میة المرأة ورعایة الجمعیة الوطنیة لتن  ٢٠٠٠-٥-٢٢    األمانة  

  حقوقھا القانونیة
٤١-

-٤٢  فرع ملتقى المرأة للدراسات والتدریب  ٢٠٠٥-٣-١٣    األمانة  
منظمة دار السالم لمكافحة الثار والعنف   -  ١٩٩٧  األمانة  

  ونشر ثقافة التسامح والالم العالمي
٤٣-

-٤٤  ملتقىذ المجتمع المدني  -  ١٩٩٧  األمانة  
على خالف مع وزارة 

  اعیةالشؤون االجتم
الھیئة الوطنیة للدفاع عن الحقوق   -  ١٩٩٩  األمانة

  "ھود"والحریات 
٤٥-

-٤٦  )مدى(مؤسسة دعم التوجھ المدني الدیمقراطي   -  ١٩٩٧  األمانة  
مركز أسوان للدراسات والبحوث   -  ١٩٩٧  األمانة  

  االجتماعیة والقانونیة
٤٧-

على خالف مع 
وزارة الشؤون 

  االجتماعیة

ھیل وحمایة الحریات مركز التأ  -  ٢٠٠٢  األمانة
  الصحفیة

٤٨-

مؤسسة الماجد للتنمیة والتدریب وحقوق   ١٩٩٣-١٠-٢٠    عدن  
  اإلنسان

٤٩-

فرع جمعیة رعایة وتأھیل المعاقین   ١٩٩٣- ٣-٣    عدن  
  حركیًا

٥٠-

-٥١  جمعیات رعایة وتاھیل المعاقین حركیا  -  -  عدن  
-٥٢  الجمعیة النسویة الخیریة لمكافحة الفقر  -  -  عدن  
-٥٣  عیة الیمنیة للصحة النفسیةالجم  -  -  عدن  
-٥٤  فرع جمعیة رعایة االحداث  ٩٩- ٧-٤    عدن  
-٥٥  فرع جمعیة رعایة وتأھیل الصم والبكم  ٩٧- ٤-٩    عدن  
-٥٦  جمعیة مكافحة عمالة االطفال  ٢٠٠٢-٥-٢٠    عدن  
جمعیة تأھیل دمج االطفال في المجتمع   ٢٠٠٢-٨-٢٨    عدن  

  المحلي
٥٧-

من الجمعیات المنتھي 
فقا مجلس ادارتھا و
  لوزارة الشؤون

-٥٨  فرع المنظمة الیمنیة لحقوق اإلنسان  ٩٤-١١-٢    عدن

منظمة الدفاع عن الحقوق والحریات   ٩٢-٢-١٤    عدن  
  الدیمقراطیة

٥٩-

)٣(تابع الجدول رقم 
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تصریح سابق   المحافظة  مالحظات 
  وزارة الثقافة

تاریخ التأسیس حاصلة 
على ترخیص من وزارة 

  العمل

  م  المنظمة

-٦٠  المركز الیمني لدراسة حقوق اإلنسان  ٢٠٠٥-٤-١٧    عدن  
-٦١  جمعیة حقوق الطفل الیمني  ٩١- ٢-٣    عدن  
حیة واالرشاد جمعیة المرأة للتوعیة الص  ٩١- ٥-٧    عدن  

  النفسي
٦٢-

-٦٣  مركز حقوق اإلنسان والدیمقراطیة  ٢٠٠٥- ٨-٢    عدن  
-٦٤  المؤسسة العربیة لمساندة قضایا المرأة   ٢٠٠٥-٦-١٧    عدن  
مركز المعلومات والتأھیل لحقوق   ٢٠٠٥-٣-٢١    تعز  

  اإلنسان
٦٥-

-٦٦  ملتقى المرأة للدراسات والتدریب  ٢٠٠٥-٣-١٣    تعز  
-٦٧  لرعایة وحمایة حقوق الطفل جمعیة سبأ  ٢٠٠٧-١١-٢    تعز  
-٦٨  فرع المنظمة الیمنیة لحقوق اإلنسان  ٩٢-١٢-٣٠    تعز  
-٦٩  مركز القانون الدولي لحقوق اإلنسان  ٢٠٠٥- ٨-٩    تعز  
-٧٠  جمعیة إعانة وتأھیل السجین  ٢٠٠٤-١-١٤    لحج  
-٧١  فرع جمعیة حقوق الطفل الیمني  ٩٢-٨-١٣    الحدیدة  
للدفاع عن الحریات  الجمعیة الیمنیة  ٢٠٠٤- ٧-٥    الحدیدة  

  وحقوق اإلنسان
٧٢-

-٧٣  جمعیة النھضة الدیمقراطیة االجتماعیة  ٢٠٠٤-١-١٨    الحدیدة  
جمعیة الحكمة الدیمقراطیة االجتماعیة   ٢٠٠٤-١-١٨    الحدیدة  

  النسویة
٧٤-

الجمعیة الدیمقراطیة لحمایة الحقوق   ٢٠٠٤-١-١٨    الحدیدة  
  والحریات

٧٥-

-٧٦  اروى الدیمقراطیة النسویة جمعیة الملكة  ٢٠٠٤-١-١٩    الحدیدة  
-٧٧  جمعیة النبراس الدیمقراطیة االجتماعیة   ٢٠٠٤-١-١٧    الحدیدة  
-٧٨  جمعیة االمل الدیمقراطیة النسویة  ٢٠٠٤-١-١٩    حجة  
-٧٩  الجمعیة الدیمقراطیة  ٢٠٠٤-٧-٢٠    حجة  
فرع جمعیة رعایة وتأھیل المعاقین   ١٩٩٩-١٠-٢٠    حجة  

  حركیًا
٨٠-

-٨١  یة الخیریة لرعایة االیتام واألسرةالجمع  ٢٠٠٢-١٠-١٩    حجة  
-٨٢  جمعیة المرأة التنمویة  ٢٠٠٤-٥-٢٢    حجة  
حضرموت   

  المكال
-٨٣  الجمعیة الوطنیة لحقوق الطفل  ٢٠٠٤-٨-٢٥  

-٨٤  فرع منظمة حقوق اإلنسان  ١٩٩٥-١-١٥    ذمار  
جمعیة المالذ للرعایة اإلنسانیة والتأھیل   ٢٠٠٥-٣-٢٤    ذمار  

  االجتماعیة
٨٥-

-٨٦  جمعیة السالم االجتماعیة  ٢٠٠٣- ٧-٥    إب  
جمعیة رعایة وتأھیل ذوي االحتیاجات   ٢٠٠٤-١٠-١٣    إب  

  الخاصة
٨٧-

-٨٨  الجمعیة الیمنیة لمناصرة قضایا المرأة  ٢٠٠٣-٨-١٨    إب  
-٨٩  جمعیة رعایة حقوق الطفل الریفي  ٩٨- ٥-٢    الجوف  

)٣(تابع الجدول رقم 

)٣(تابع الجدول رقم 
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تصریح سابق   المحافظة  مالحظات 
  وزارة الثقافة

تاریخ التأسیس حاصلة 
على ترخیص من وزارة 

  العمل

  م  المنظمة

-٩٠  منظمة الدفاع عن الحقوق والحریات  ٩٨-٣-٣٠    الجوف  
    االجمالي  ٩١      

  :المصدر
  .ادارة المعلومات للمنظمات غیر الحكومیة ، قطاع التنمیة االجتماعیة وزارة الشؤون االجتماعیة والعمل  -١
  .٢ط)٢٠٠٤مركز المعلومات والتأھیل لحقوق اإلنسإن ، : الیمن( دلیل المنظمات غیر الحكومیة الیمنیة  -٢
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ة النسائیة حتى دیسمبر التوزیع الجغرافي والنوعي للجمعیات األھلیة والتعاونی
  م٢٠٠٦

  )٤(جدول رقم 
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  اصول  فروع
  اب  -  ١  ١٣  ١٣                ٤        ٤٩  ٨.٨٤
  ابین  -  ١  ٤  ٢٣  ٥              ٢        ٣٥  ٦.٣١

  األمإنة  ١  ٥٨  ٣٤  ١١  ٢  ١  ٣  ٣  ٦  ٦  ٢    ٤      ١٢٥  ٢٢.٥٦
الدیوإن   ١                              ١  ٠.١٨

  العام
  البیضاء  -  ١    ١  ١                      ٣  ٠.٥٤
  تعز  -  ١  ٥  ١٦  ٤                ١  ٤    ٣١  ٥.٦

  الجوف  -  ٢  ٢  ٣                        ٧  ١.٢٦
  حجة  -  ١  ١٥  ٣٦                        ٥٢  ٩.٤

  الحدیدة  -  ١  ٩  ٢٥        ١      ١  ١  ١  ١  ١  ٤٠  ٧.٢٢
حضرموت   -  ١  ٧  ٤  ٢      ١      ١          ١٦  ٢.٩

  المكالء
  ذمار  -  ١  ١٠  ٥                        ١٦  ٢.٩

  شبوه  -  ١    ٤    ١      ١              ١٧  ١.٢٦
  صعده  -  ١  ١                          ٢  ٠.٣٦
  عدن  -  ١  ٤  ١١  ٩                ٣      ٢٨  ٢.٠٥
  لحج  -  ٢  ١٧      ١                    ٢٠  ٣.٦١
  مارب  -  ١  ١  ١                        ٣  ٠.٥٤
  المحویت  -  ١  ٢٨  ٢                  ١      ٣٢  ٥.٧٧
  المھرة  -  ١  ١  ٣  ٢                      ٧  ١.٢٦
  عمرإن  -  ١  ٤٥                  ١        ٤٧  ٨.٤٨
  الضالع  -  ١  ٢  ٣                        ٦  ١.٠٨
حضرموت   -    ٤  ٦                        ١٠  ١.٠٨

  سیئون
  ریمة  -  ١                            ١  ٠.١٨

  المجموع  ١  ٢٣  ٢٥٢  ١٩٤  ٣٤  ٤  ١  ٣  ٦  ٩  ٣  ١٢  ٦  ٥  ١  ٥٥٤  
  .المصدر ادارة المعلومات للمنظمات غیر الحكومیة ، قطاع التنمیة االجتماعیة وزارة الشئون االجتماعیة والعمل 

***********  
لقد كان مجال حقوق اإلنسان مجاال للصراع بین الحزبین الحاكمین حاول كل طرف 

ي مجالھ، والیوم اصبحت المنظمات الناشطة في مجال حقوق اإلنسان حصره ف
  عدیدة ولكنھا ال تلبي االحتیاجات المجتمعیة من حیث التوزع الجغرافي 

% ٧.٧مقابل %) ٥١.٦٤(حیث تتركز اعلى نسبة في أمانة العاصمة ) ٥جدول ( 
، عمرإن، مارب ، المحویت المھرة: في محافظة لحج أو إنعدامھا في محافظات مثل

فضال عن تركزھا في المدن الرئیسیة  بینما . الضالع ، حضرموت، سیئون، وریمة
من السكان أما التوزع المجالي النشاط % ٧٠تغیب في الریف الیمني الذي یقطنھ 
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تبین بوضوح تدني أوندرة المنظمات العاملة في ) ٦(فإن مؤشرات الجدول رقم 
صة ونرجع ذلك إلى المخاطر التي من الرصد، والدفاع وكذا الدراسات المتخص

خالد اآلنسي / المؤكد أن تواجة الناشطین في مجاالت الدفاع والرصد، ویرى األستاذ
  .)٢١(بأن ھناك سبب آخر یعود إلى أجندة الممولین واھتمامتھم) ھود(

وھذا ما یجعل نشاطھا جزئي وال یلبي االحتیاجات المجتمعیة وعلى المستوى 
مات الناشطة ال یتجاوز العشر، خمسة منھا مھیمن على مجمل الواقعي عدد المنظ

التوعیة، والتدریب، وبالمقابل نجد عدید من المنظمات : النشاط والمتركز حول
لیست سوى رقما واسمًا في قائمة الجمعیات لیس لھا وجود نشاطي أو حتى مقرات 

ة الجمعیات نجد واذا ما قارنا عدد المنظمات الناشطة في مجال حقوق اإلنسان ببقی
وھي منظمات . فارقًا كبیرًا لصالح الجمعیات الزراعیة، الخیریة والسكنیة والحرفیة

كانت تجد سھولة في ایجاد تصاریح لھا حتى وقت قریب ولكنھا اآلن تجد بعض 
الصعوبة إلنھا اصبحت مجاال للصراع السیاسي واإلنتخابي بین القوى المتنافسة 

ثال وّسع حزب التجمع الیمني لالصالح قاعدتھ الشعبیة والمتصارعة فعلى سبیل الم
من خالل جمعیة االصالح الخیریة االمر الذي جعل المؤتمر أو السلطة  تأسس 

ووظفت إمكانیات الدولة في ) نسبة إلى الرئیس علي عبد اهللا صالح(مؤسسة الصالح 
مرأة أو ما اما فیما یتعلق بالمنظمات الناشطة في مجال ال. توسیع شعبیة الرئیس

فبالرغم من ". بالجمعیات األھلیة والتعاونیة النسائیة"تطلق علیھا ادبیات الوزارة 
.  - بما فیھا المنظمات الناشطة في مجال حقوق اإلنسان -)٥٥٤(حجمھا الكبیر البالغ 

) ٤(اال إنھا ال تلبي احتیاجات المرأة رغم تنوع نشاطھا كما یبین ذلك الجدول رقم 
توزع ھذه الجمعیات الجغرافي حیث تتركز في بعض المحافظات  نالحظ تشتت في

وال تتجاوز منظمة لكل محافظة مثل ریمة وھي تعاني من نفس اإلشكال كثافة 
عددیة ، لكن الناشط منھا ال یتجاوز العشرات وھي بذلك على المستوى الواقعي 

  ولیس الرقمي ال تلبي االحتیاجات المتنوعة لمناطق نشاطھا 
  

                                          
  .خالد اآلنسي/ مقابلة أجراھا الباحث مع األستاذ)  ٢١
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تركز وتوزع منظمات حقوق اإلنسان على مستوى الجمھوریة حتى دیسمبر نسبة 
  م٢٠٠٦
  )٥(جدول 

نسبة التركز 
%  

  م  المحافظة  عدد المنظمات

  - ١  اب  ٣  ٣.٢٩
  - ٢  ابین  -  -

  - ٣  أمانة العاصمة  ٤٧  ٥١.٢٩
  - ٤  البیضاء  -  -

  - ٥  تعز  ٥  ٥.٥
  - ٦  الجوف  ١  ١.١
  - ٧  حجة  ٥  ٥.٥
  - ٨  الحدیدة  ٨  ٨.٨
  - ٩  المكال- حضرموت  ١  ١.١
  -١٠  ذمار  ٢  ٢.٩١
  -١١  شبوه  ١  ١.١
  -١٢  صعده  -  -

  -١٣  صنعاء  ١  ١.١
  -١٤  عدن  ١٦  ١٧.٥٨
  -١٥  لحج  ١  ١.١
  -١٦  مارب  -  -
  -١٧  المحویت  -  -
  -١٨  المھرة  -  -
  -١٩  عمران  -  -

  -٢٠  الضالع    
  -٢١  سیئون - حضرموت  -  -

  -٢٢  ریمة  -  
  -٢٣  المجموع  ٩١  %١٠٠

  .ة وزارة الشؤون االجتماعیة والعمل ادارة المعلومات للمنظمات غیر الحكومیة ، قطاع التنمیة االجتماعی: المصدر

نسبة تركز المنظمات الناشطة في مجال الرصد والدفاع والحمایة والدراسات 
  ٢٠٠٦الحقوقیة حتى دیسمبر 

  )٦(جدول رقم 
جزء من (الرصد   دفاع وحمایة  دراسات حقوقیة  مالحظات

  )النشاط
الرصد االساسي 

  مجال النشاط
عدد المنظمات 

الناشطة في مجال 
  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  اإلنسإن حقوق

  فیما یتعلق بمنظمات
الدفاع الناشطة عددھا ال 

.یتجاوز منظمتان
 فیما یتعلق بالمنظمات

المھتمة بالدراسات، 

٩١  ١  ١.١  ٢  ٢.٢  ١١  ١٢.١  ٧  ٧.٧  
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الناشطة منھا واحدة 
رغم عدم ذكر ذلك في 
تسمیتھا واخر اصدار 

  ٢٠٠٥لھا 
وأثره على الشراكة في الیمن : باقي شمسان ومحمد أحمد المخالفي، واقع المنظمات غیر الحكومیة لحقوق اإلنسانعبد ال:  المصدر

  ).م٢٠٠٦مركز المعلومات والتأھیل لحقوق اإلنسان، : الیمن(
ارھا عینة البحث النسب اإلحصائیة الواردة في الجدول تمت على أساس عدد المنظمات التي تجاوبت مع الدراسة وتم اعتب: مالحظة*

  .مع العالم أن عدد من المنظمات مجرد أسماء في القوائم الرسمیة لیس لھا مقرات أو وسائل إتصال

  :تمثیلیة فئات أدنى سلم التراتب االجتماعي : ثانیًا
افردنا مساحة للبحث عن المنظمات الممثلة لفئات ادنى سلم التراتب االجتماعي 

إلنسان من جانب ومقیاس اختبار دقیق للنص الرتباطھا الشدید بجوھر حقوق ا
فئات : القانوني والممارسة االجتماعیة من جانب ثان، وفي ھذا المستوى سنتناول

مایسمى باالخدام وكذا األقلیھ الیھودیة وادرجنا ھذه االخیرة ضمن تلك الفئات ولم 
وصیة نفرد لھا محضرًا خاصًا باختبار التمییز على اساس الدین وذلك البراز خص

وضع تلك األقلیة في البیئة المجتمعیة الیمنیة التي تمارس علیھا إنتھاكًا مزدوجًا 
یتمثل بتمییزھا دینیًا واجتماعیًا حیث توضع اسفل سلم التراتب االجتماعي، وھذا 
یمكننا من ابراز ھذه الخصوصیة من جانب وتحدید مصادر الالمساواة  من جانب 

لم تفرد لھا احصائیات وزارة الشؤون االجتماعیة  اما فئة مایسمى باالخدام. ثان
تصنیفًا خاصًا ولكن وزارة التخطیط والتعاون الدولي صنفتھا ضمن المنظمات االشد 
فقرًا، اما ادبیات الصندوق االجتماعي للتنمیة فیدرجھا ضمن الفئات ذات 

لى االحتیاجات الخاصة وھي بذلك تبطل أي محاولة لتوظیفھا سیاسًا وحقوقیًا ع
المستوى المحلي أو الخارجي اذا ما تم اعتبارھا منظمات ممثلة لفئات تمارس علیھا 

  .تمیبزًا عرقیًا

  منظمات فئات مایسمى باالخدام -١
كنا قد اشرنا في موضع سابق إلى ان الفضاء المجتمعي یقوم على التمایز بین 

عیة التقلیدیة قد الفئات االجتماعیة یستمد رأسمالھ االجتماعي من البنیة االجتما
) ھیئة(ساھم في تواصلھ تعثر عملیات التحدیث، التنشة العائلیة، والرموز الھیئیة 

السالح االبیض (حیث توجد مالبس ممیزة لبعض الشرائح وكذا شكل الجنبیة 
ویختلف التراتب في المدنیة والریف والقبیلة ولكن الثابت احتالل ما ).التقلیدي

وقد اختلفت الدراسات . وقعھا أسفل السلم االجتماعيیسمى بفئة االخدام على م
حول االصول التاریخیة لتلك الفئة ولكنھا اتفقت حول موقعھا اسفل السلم وإنھ ال 
ینطبق علیھا مفھوم الطبقة أو مفھوم الجماعة المغلقة التي تقوم على اساس دیني 

  .)٢٢(وینعدم فیھا الحراك االجتماعي
  :نذكر منھا) ٢٣(یسمى باألخدام إلى أسباب عدیدة  ویرجع التھمیش الذي عرفھ ما

                                          
تجسیر الفجوة بین المتأصل اإلنساني "عبد الباقي شمسإن . ورقة عمل د: لمزید من التفصیل إنظر) ٢٢

فئة ما " يالحقوق السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة للفئات المھمشة في المجتمع الیمن: والممارس المجتمعي
یسمى األخدام أنموذجًا ، قدمت في اللقاء التشاوري الثاني لجمعیات المحاوي وتجمعات الصفیح بالیمن، عدن 

٢٠٠٦ .  
  نفس المرجع)  ٢٣
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الصراع السیاسي واالجتماعي الذي عرفھ المجتمع المدني خالل تاریخھ  ١ـ١
.الطویل

.البنیة االجتماعیة وقیمھا الممجدة للمقاتل١- ٢
.الصورة النمطیة للفئة لدى الفئات األخرى١- ٣
.تعثر عملیات التحدیث، عدم افراد برامج تنمویة خاصة بھا١- ٤

  :إن فئة ما یسمى باالخدام تعاني من: وبناءًا على األسباب آنفة الذكر یمكننا القول
.تھمیش مجتمعي یمتد في جذوره بعیدًا في التاریخ   - أ

.تھمیش آخر مع بقیة افراد المجتمع ناتج عن فشل البرامج التنمویة  -  ب
طة وھذا یعني إن الفئة تعاني من اجحاف مزدوج یزداد تجذر بعدم اعتراف السل

رسمیًا،رغم ادراك اھمیتھا وابعاد مطالبھا مما جعلھا محل استقطاب من قبل السلطة 
والمعارضة الھداف إنتخابیة وسیاسیة من جإنب وتجنب توظیف قضیتھم دولیًا من 
جإنب آخر فقد سعت السلطة إلى احتواء كل المنظمات المعبرة عنھم تحت مسمى 

دون ) ٧(إنظر الجدول رقم (فیما بینھا  المنظمات االشد فقرًا محاولة خلق تشبیك
وضع حلول حقیقیة لتلك الفئة عبر برامج واستراتیجات ویصف التقریر السنوي 

  .م٢٠٠٦حقوق اإلنسان الدیمقراطیة لعام : للمرصد الیمني لحقوق اإلنسان

یعاني االخدام من عزل اجتماعي ومكاني فال تقبل الفئات " ما تعانیھ الفئة بقولھ 

ممن ینتمون إلى فئة ) الذكور أو اإلناث(یة األخرى إن یتزوج أفرادھا االجتماع

االخدام، ویعمل معظم االخدام في الخدمات واألنشطة التي ینظر الیھا السكإن إنھا 

مختصرة وفي مقدمتھا تنظیف، وكنس الشوارع وتنظیف الحمامات ومجاري 

زلة عن المناطق منع) احیاء(الصرف الصحي ویسكن االخدام في تجمعات سكنیة 

التي تسكن فیھا الفئات االجتماعیة األخرى، تقع على أطراف المدن، یطلق على 

ویبنون منازلھم السیما في الحضر على أرض مستولى " محوى"الواحد منھا تسمیة 

علیھا عن طریق وضع الید وھي غالبًا غرف من الصفیح وأكواخ خشبیة وخیم 

من الدستور تنفي الحكومة الیمنیة وجود ) ٤١(واستنادًا إلى نص المادة . مھتریة

تمییز أو تفرقة عنصریة في الیمن سواء تجاه فئة االخدام أو غیرھا من الفئات 

من الدستور الیمني تحلیًال ) ٤١(االجتماعیة والسكانیة اال إن تحلیل نص المادة 

ستور متعمقًا یشیر بوضوح إلى إن المساواة بین المواطنین التي اشار الیھا الد

تنحصر فقط في الحقوق والواجبات العامة أي في المسائل المتعلقة بتعامل الدولة 

معھم وتعاملھم معھا اما المسائل المعتلقة بتعامل المواطنین بعھضم مع البعض 
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االخر فقد ترك تنظیمھا للعادات والتقالید واإلنحراف ومكونات الثقافة التقلیدیة 

  )٢٤( .األخرى

تم احتوائھا كما إنھا ) ما یسمى باالخدام(رة عن الفئات المھمشة إن المنظمات المعب

وتتركز في ثالث مدن . الخ... تعاني من ضعف االداء المؤسسي وغیاب المقرات

أي إنھا ال تغطي احتیاجات الفئة المنتشرة في إنحاء ) ٨(رئیسیة إنظر الجدول رقم 

  .مختلفة من الجمھوریة

                                          
  .١٢١ص. حقوق اإلنسان والدیمقراطیة : ٢٠٠٦تقریر المرصد الیمني لحقوق اإلنسان : إنظر)  ٢٤
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  )مى باالخدامما یس(منظمات الفئات المھمشة 
  )٧(الجدول رقم 

  المدیریة  المحافظة  مالحظات
النطاق 
  الجغرافي

مجال 
  االھتمام

الفئة 
  المستھدفة

  م  اسم الجمعیة  التاسیس.ت  نوع النشاط

منطقة الدفاع 
عن االحرار 

السود ذات طابع 
سیاسي وحقوقي 
، ومحسوبة على 

الحزب 
االشتراكي 
الیمني وھذا 
حرمھا من 

التصریح وجعل 
ة محل الفئ

استقطاب ومجال 
  للتنافس

  - ١  االمل  ١/٢/٢٠٠٠  تنموي خیري  االشد فقرًا  تنمیة  الشیخ  الشیخ  عدن
  - ٢  المحاریف  ١٥/٤/٢٠٠٠  تنموي خیري  االشد فقرًا  تنمیة   المحاریق  دار سعد  عدن
  - ٣  الثریا  ١٨/٨/٢٠٠٠  تنموي خیري  االشد فقرًا  تنمیة   البرقة  دار سعد  عدن
  - ٤  التضامنیة  ٣٠/٨/٢٠٠١  تنموي خیري  االشد فقرًا  تنمیة   عبیةالمنطقة الش  التواھي  عدن
  - ٥  النھضة   ١٢/١٢/٢٠٠١  تنموي خیري  االشد فقرًا  تنمیة   الشرقیة+غلیل  دار سعد  عدن
  - ٦  الفارسي  ٢/٤/٢٠٠٤  تنموي خیري  االشد فقرًا  تنمیة   الفارسي  البریقة   عدن
  - ٧  الواحة  ٥/٣/٢٠٠٥  وي خیريتنم  االشد فقرًا  تنمیة   البساتین الشرقیة  دارسعد  عدن
  - ٨  المستقبل  ٩/٢/٢٠٠٢  تنموي  االشد فقرًا  تنمیة   المقتش  مدیرة القاھرة  عدن
  - ٩  الخرازین  ١٢/١٠/٢٠٠٤  تنموي خیري  االشد فقرًا  تنمیة   تعز  تعز  تعز
  -١٠  الوفاء  ١٥/٨/٢٠٠٤  حرفي  االشد فقرًا  تنمیة   تعز  تعز  تعز
  -١١  اروى  ١/٢/٢٠٠٦  تنموي خیري  النساءاالشد فقرًا  تنمیة   تعز  تعز  تعز
  -١٢  الحیاكة  ١/٣/٢٠٠٧  حرفي  النساءاالشد فقرًا  تنمیة   زید الموشكي  القاھرة  تعز
  -١٣  اآلمال  ٢٤/٥/٢٠٠٧  تنوي اجتماعي  النساءاالشد فقرًا  تنمیة   وادي القاضي  القاھرة  تعز
ما یسمى   تنمیة   تعز  تعز  تعز

  باالخدام
  -١٤  وداألحرار الس  تحت التاسیس  سیاسي+توعوي 

  -١٥  عامر وعقبى  ٢٢/٦/١٩٩٦  تنموي اجتماعي  االشد فقرًا  تنمیة   كامل تراب الجمھوریة  كامل تراب الجمھوریة  كامل تراب الجمھوریة
  -١٦  الریاد  ١٥/٣/١٩٩٩  تنموي اجتماعي  االشد فقرًا  تنمیة   زبید+ امإنة العاصمة   صنعاء  صنعاء
  -١٧  العواطف  ٣٠/٧/٢٠٠٢  تنموي اجتماعي  اءاالطفال والنس  تنمیة   أمإنة العاصمة  معین  األمإنة
  -١٨  الصحابة  ٨/٨/٢٠٠٢  تنموي اجتماعي    تنمیة   أمإنة العاصمة  معین  األمإنة
  -١٩  اصدقاء النظافة  ٣٠/٩/٢٠٠٢  بیئي اجتماعي  عمال نظافة  توعیة   مدینة سعوإن  الوحدة  األمإنة
  -٢٠  دار طعام  ٩/١٠/٢٠٠٢  اعيتنموي اجتم  االشد فقرا  تنمیة   أمإنة العاصمة  مدینة الثورة  األمإنة
  -٢١  الخیوس  ١٤/٢/٢٠٠٢  تنموي اجتماعي  االشد فقرا  تنمیة   أمإنة العاصمة  معین  األمإنة
  -٢٢  الود  -  تنموي اجتماعي  النساءاالشد فقرًا  تنمیة   أمإنة العاصمة  شعوب  األمإنة
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  )ما یسمى باالخدام( التوزیع الجغرافي لمنظمات الفئات المھمشة 
  )٨(جدول عدد 

  م  المحافظة  العدد  %
  - ١  عدن  ٧  ٣٠.٤٣
  - ٢  تعز  ٨  ٣٤.٧٨
  - ٣  صنعاء  ٢  ٨.٦٩
  - ٤  امإنة العاصمة  ٦  ٢٦.٧

  المجموع  ٤  ٢٣  %

  

  :األقلیة الیھودیة -٢

من السكان وتعاني ھذه الفئة من تمییز على اساس % ٠.٠١تشكل االقلیة الیھودیة 

ثقل التاریخ دیني واخر اجتماعي موضعھا اسفل سلم التراتب االجتماعي فضًال عن 

الدیني والسیاسي الذي افرز تمایزًا ھیئیًا یمیزھا عن بقیة مكونات المجتمع المدني 

حیث یمكننا بسھولة فرز افرادھا من خالل الزنانیر التي تتدلى من شعور رؤوسھم من 

) خنجر ابیض تقلیدي(أو من خالل ذلك الحزام الملتف حول خصورھم دون جنبیة 

جي من تلك الفئة وینعدم بالعكس ورغم ذلك لم نجد تنظیمات كما یندر الزواج الخار

معلنھ ممثلھ لتلك االقلیھ، ویفسر أسباب ذلك األستاذ علي صالح عبداهللا وكیل وزارة 

الشئون االجتماعیة لقطاع التنمیة االجتماعیة في مقابلة مع الباحث إنھ ال توجد 

القوانین والدستور بتأسیس منظمات خاصة بتلك االقلیة الدینیة كما إنھ ال تسمح 

ذوھذا الیمنعنا من ابراز وضعھا الحقوقي . منظمات على اساس طائفي أو دیني

الرتباطھ الشدید بمسألة حقوق اإلنسان من حیث اختبار مدى تطابق النص الدستوري 

والقانوني مع المواثیق الدولیة المصادق علیھا من قبل الجمھوریة الیمنیة ونعتمد في 

حیث یقول مفندًا  )٢٥(ق ما ورد في تقریر المرصد الیمني لحقوق اإلنسانھذا السیا

إن المواطنین "وعلى الرغم من أن الدستور ینص على " وضع االقلیة الیھودیة بقولھ 

اال إنھ لم یتضمن نصًا صریحًا على عدم ". جمعیًا متساوون في الحقوق والواجبات

                                          
  .٣٠-٢٩نفس المرجع، ص، ص )  ٢٥
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ضمن بعض المواد التي تشیر بشكل غیر التمییز بین المواطنین على اساس الدین بل ت

تنص على إن االسالم دین الدولة واللغة  )٢(مباشر إلى ھذا النوع من التمییز فالمادة 

في من یرشح نفسھ لمنصب  )١١٧(من المادة ) د(العربیة لغتھا الرسمیة  وتشترط الفقرة 

االسالم رئیس الجمھوریة وجوب إن یكون مسلمًا ولیس من حق أي مواطن الیدین ب

إن یترشح لرئاسة الجمھوریة وھناك تشریعات أخرى تشیر بشكل غیر مباشر إلى 

بشأن الجرائم والعقوبات تنص على أن یعاقب  )١٩٤(التمییز على اساس الدین فالمادة 

من اذاع علنًا آراء تتضمن : بالحبس مدة ال تزید على ثالث سنوات أو بالغرامة أوًال

وتنص المادة التالیة  لھ .." عقائده وشعائره أو تعالیمھ سخریة أو تحقیر الدین في 

تكون العقوبة الحبس مدة ال تزید عن خمس سنوات أو الغرامة "على إن  )١٩٨(مباشرة 

اذا كان الدین أو المذھب الذي نالتھ السخریة أو التحقیر أو التصغیر ھو الدین 

في قانون الجرائم والعقوبات اما ما یتعلق بتغییر الدین فھناك نص واضح ... االسالمي

كل من ارتد عن دین " على أن "  )٢٥٥(تحظر تغییر المسلم لدینھ حیث تنص المادة 

) أ(وتنص الفقرة ... االسالم یعاقب باإلعدام بعد االستتابة ثالثًا وامھالھ ثالثین یومًا 

یشترط في من : من الالئحة التنفیذیة لقانون السلطة المحلیة على ما یلي )٢٤(من المادة 

أن یكون ...یرشح نفسھ لعضویة المجلس  المحلي للمحافظة أو المدیریة ما یلي 

  ".مستقیم الخلق والسلوك ومحافظًا على الشعائر الدینیة
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  :آلیات أشتغال الجمعیات: ثالثًا 

تعد قوة مأسسة الجمعیات وإلتزامھا بالمعاییر والمبادئ الدیمقراطیة واالدارة الرشیدة 

یث الشفافیة والمسائلة والمحاسبة  عامًال یعزز وجودھا ویجذره ومنظمات من ح

فھي تعاني من الشخصنة : المجتمع المدني الناشطة في الفضاء الیمني ھي نتاج بیئتھا 

، حیث غالبًا ما یتخذ مؤسسھا نظام المركز أو الملتقى ولیس نظام الجمعیة العمومیة 

دوریة كما ھو الحال مع الجمعیة ویصاغ النظام حتى ال تخضع المنظمة لإلنتخابات ال

الداخلي للمنظمة على مقاس المؤسس ویحصر كل الصالحیات في یده وغالبًا ما یتم 

توظیف االقارب أو بعض األشخاص بعقود ومبالغ مالیة صغیرة كموظفین وال تمنح 

ربح  وھذا ما یجعل منظمات حقوق اإلنسإن مصدر. لھم اتعاب إشرافھم على البرامج

للمؤسس ورئیس المركز أو المنتدى فحسب وھو أي رئیس المؤسسة یستأثر 

بالسفریات والمشاركات ومعظم االمتیازات ، ویجعل من أولئك الموظفین ولیس 

الناشطین فاقدین الثقة بتلك المؤسسات وبحقوق اإلنسان األمر الذي یؤدي إلى تقلیل 

ؤسسات من غیاب الشفافیة ومن كما تعاني أغلب الم .عدد الناشطین الحقیقیین

بین اغلب  –الصراعات الشخصیة الحادة التي تتجاوز المؤسسي والھدف المشترك 

روؤساء المنظمات الناشطة والفاعلة وھي قلیلة جدا مستأثرة على معظم النشاط مما 

وھذا ما ینعكس على التشبیك . یجعل المنظمات الصغیرة تصفھم بالحیتان الكبیرة

وقد كشفت نتائج الدراسة المیدانیة التي أجریناھا قبل فترة لیس . د وتجمیع الجھو

ببعیدة على غیاب البعد المؤسسي لدى معظم المنظمات الناشطة في الفضاء 

ونختم ھذا المحور بمثال یبین بوضوح ضعف منظمات المجتمع المدني  )٢٦(.الیمني

بعده من جانبًا  م وما١٩٩٤من جانب وھیمنة السلطة على ا لمجال بعد حرب صیف 

المتعلق بعدد النقابات العامة واللجان الفرعیة ) ٩(ثاٍن فاذا ما نظرنا إلى الجدول رقم 

والقیادات اإلداریة وعدد اعضاء الجمعیات العمومیة نجد ارقاما مذھلة حیث یبلغ عدد 
                                          

 عتمادًا على اھتمامنا ونشاطنا في حقل حقوق اإلنسانوجھة نظرنا ا.  
عبدا لباقي شمسان ودكتور محمد احمد المخالفي واقع المنظمات غیر الحكومیة / د: لمزید من التفصیل إنظر)  ٢٦

  .لحقوق اإلنسان وأثره على الشراكھ في الیمن، مرجع سابق
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 وأعضاء الجمعیة العمومیة) ٤٠٠٧(نقابة، والقیادات اإلداریة ) ١٤(النقابات العامة   

اال إن االتحاد العام لنقابة . لجنة) ٨٠٢(وعدد اللجان النقابیة الفرعیة ) ٩٣٩٥٠(

العمال یفتقر إلى الوجود الفعلي كممثل لكل تلك المكونات ولم یستطع التأثیر أو ایقاف 

. أي اجراء لھ عالقة بمصالح العمال مقارنة باالتحاد العام للغرفة التجاریة والصناعیة

  :ملین  ویرجع ذلك إلى عا

  . یتمثل بعودة السلطة إلى مواقعھا السابقة: األول

الضعف المؤسسي لالتحاد العام لنقابة العمال وكذا النقابة العامة ویصف كتاب : الثاني

دراسة عن المرأة النقابیة : المساواة بین النوع االجتماعي في العمل النقابي في الیمن 

ده الدكتور عبد السالم الحكیمي واالستاذة في القطاعین المنظم وغیر المنظم الذي أع

شھدت " وضع الحركة النقابیة في الیمن بعد قیام دولة الوحدة بالقول. ٢٧رضا قرحش

م سلسلة من االجتماعات لقیادات االتحاد ١٩٩٢وحتى مارس  ١٩٩٠الفترة من ینایر 

تنظیمیة العام والنقابات العامة من اجل إنجاز النظام االساسي الموحد واللوائح ال

ونظرًا لعدد من العوامل السیاسیة ... المتعلقة بالعمل النقابي والدلیل اإلنتخابي

ولم ... والحزبیة لم تنعقد إنتخابات دیمقراطیة من القاعدة إلى القمة كما كان محددًا لھا 

تستكمل تلك اإلنتخابات بسبب اختالف وجھات النظر بین النقابات والحكومة وكان 

تائج سلبیة نظرًا لرفض الحكومة السماح للقیام بتشكیالت نقابیة في لھذا الصراع ن

مرافق الدولة ودواوینھا وطالبت بعقد اإلنتخابات القاعدیة في المرافق اإلنتاجیة في 

العام والخاص مما شجع اصحاب العمل والمصانع اإلنتاجیة على رفض : القطاعین

یة التي ظھرت بین معظم االحزاب العمل النقابي ویعود ذلك إلى المماحكات السیاس

بعد توحید الیمن، وكذلك حرب اإلنفصال وما افرزه من معوقات حدت من توحید 

العمل النقابي المؤسسي اضافة إلى عدم توفر البنیة التحتیة لتجھیزات االتحادات وما 

اصاب بعضھا من تدمیر ونھب لتجھیزات معظم اإلدارات والسیما  في محافظة عدن 

                                          
دراسة عن المرأه (تماعي في العمل النقابي في الیمن عبدالسالم مكرد ورضا قرحش، المساواة بین النوع االج.د ٢٧

  .٥٠-٤٦ص، ص )) ٢٠٠٦االتحاد العام لنقابات العمال، :صنعاء(النقابیة في القطاعین المنظم وغیر المنظم
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مسیرة العمل النقابي في الیمن ال تزال تعاني من بعض الصعوبات سواءًا فیما إن ... 

یتعلق بإنجاز مھام التوحید أو فیما یتعلق بمزاولة بعض النقابات لمھامھا بشكل مستقل 

دون إن تنظم إلى االتحاد العام لعمال الجمھوریة وتتركز معظم ھذه النقابات في 

  .محافظة عدن

فكك التي تعاني منھا الحركة النقابیة تعود إلى عوامل ذاتیة أن حالة التشضي والت

. م١٩٩٤تتمثل بضعف البعد المؤسسي وموضوعیة ناتجة عن آثار حرب صیف 

والتي لم تتوقف عند آثارھا عند تأخیر توحید العمل النقابي على المستوى المؤسسي 

الفضاء النقابي  من خالل توفیر بیئة مناسبة لقعد المؤتمر العام فحسب بل جعلت من

مجاًال للصراع السیاسي والحزبي والمناطقي بین الفاعلین النقابیین وذلك ما حدث من 

عبي العام الحزب الحاكم المنتصر خالل إحالل إحالل تدریجي بداء برغبة المؤتمر الش

م في السیطرة على الفضاء النقابي من أجل أحكام السیطرة ١٩٩٤في حرب صیف 

وقابلة بشكل معلن أو خفي ردة فعل تجسدت في ممارسات فردیة أو جماعیة معبرة 

كانت تختفي أو ) خاصة الھویة الجنوبیة(عن اإلنتماءات المناطقیة أو عن ھویات 

  .عمل والھیكل النقابيأختفتت خلف ال
  

                                          
  اعتمد الباحث في بناء وجھة نظره على نتائج استطالع میداني ممھد إلعداد دراسة قید اإلنجاز حول الحركة

  .لیمنالنقابیة في ا



  عدد النقابات العامة واللجان النقابیة والقیادات اإلداریة والجمعیات العمومیة في كامل الجمھوریة
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عدد النقابات العامة واللجان النقابیة والقیادات اإلداریة والجمعیات العمومیة في كامل الجمھوریة
  )٩(جدول رقم 

¿!!Ÿ!!!! !!!!!!!!Ÿ!!!!!! !! !!!!

عدد النقابات العامة واللجان النقابیة والقیادات اإلداریة والجمعیات العمومیة في كامل الجمھوریة

  

! !! ! !!!!¿!!Ÿ!!!! !!!!!!!!Ÿ!!!!!! !! !
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  :عالقة الجمعیات بالسلطة والمجتمع: رابعًا

ال یمكن لنا الحدیث عن حریة الجمعیات دون اختبار عالقة الجمعیات بالسلطة 
نقصد تحدیدًا بالعالقة بالمجتمع مدى انتشارھا في أوساط فئات المجتمع والمجتمع، و

وقیاس درجة تلك العالقة تمكنا من تقدیر قوة أو ضعف إداءھا الذي ) المستھدفین(
بدوره بكشف عن مقدار القوة المتوفرة لتلك الجمعیات كرھان یعزز من وجودھا 

ھامًا لقیاس وإستشراف مساحة  أما العالقة بالسلطة فإنھا تعد مؤشرًا. ومكاسبھا
الحریة، والعالقة آنفة الذكر والقائمة على االحترام واالعتراف المتبادل والذي ال 
یستمد شرعیتھ من المبادئ والقیم الدیمقراطیة فحسب بل أیضًا من االشتراط والترابط 

مدني، التنموي الحدیث القائم على الشراكة والتكامل الثالثي بین منظمات المجتمع ال
  .والقطاع الخاص، والدولة

ومیدانیة ) مكتبیة(ولفھم وتفسیر اإلشكالیات السابقة سنتعمد على نتائج دراسة وثائقیة 
أفردت مساحة لعالقة الجمیعات بالسلطة والمجتمع وذلك كما . ٢٨م٢٠٠٦نشرت عام 

  -:یلي

  :عالقة الجمعیات بالسلطة - ١

ددة بتعدد النظریات والمرجعیات الفكریة أن دراسة العالقة بین الجمعیات والسلطة متع
ونحن في ھذا المستوى اخترنا اعتمادًا . الدراسة) أو أھداف(والسیاسیة وكذا ھدف 

على ھدف الدراسة تناولھا من خالل الخطاب المتداول في التصریحات والمقاالت في 
ظمات وسائل اإلعالم وتحدیدًا المقروءة من قبل المسئولین الرسمیین أو نشطاء من

المجتمع المدني، فاألول یرسم لنا صورة النشطاء لدى السلطة والثاني یرسم الصورة 
  .بالعكس

أن تحدید الصورة یمكننا من رسم نمط العالقة القائمة، ولتحقیق ذلك وظفنا منھج 
تحلیل المضمون وتقنیاتھ المتعددة لتحویل الخطاب المتداول إلى أرقام كمیة قابلة 

- ٢٠٠٠وغطت الدراسة الفترة الزمنیة الممتدة من . والمقارنةللمالحظة والقیاس 
م استخرجنا خاللھا صورة النشطاء من خالل المادة المنشورة في الصحافة ٢٠٠٤

، وصورة السلطة من )سبتمبر ٢٦صحیفة الثورة، الجمھوریة، والوحدة، (الرسمیة 
ھلیة تفرد خالل المادة المنشورة في صحف أحزاب المعارضة إضافة إلى صحیفة أ

  :مساحة منھا لتغطیة نشاط منظمات المجتمع المدني وھي

 لسان حال الحزب االشتراكي الیمني(صحیفة الثوري.(  

 لسان حال اتحاد القوى الشعبیة(صحیفة الشورى.(

 لسان حال التنظیم الوحدوي الشعبي الناصري(صحیفة الوحدوي .(

                                          
  .١٤٦-١٣٣عبد الباقي شمسان، ومحمد أحمد المخالفي، مرجع سابق، ص ص: لمزید من التفصیل أنظر ٢٨
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 لسان حال التجمع الیمني لإلصالح(صحیفة الصحوة(.

 أھلیة(صحیفة األیام.(

) النشطاء(من الخطاب الرسمي وصف المنظمات % ٨.٦وكشفت المؤشرات أن نسبة 
بضعف المصداقیة والفعالیة وفقد أنھا للمبادرة والنسبة السابقة تتساوى ونسبة الخطاب 

وھذا ال یعني أن موقف السلطة من . المتداول عن الشراكة مع المجتمع المدني
یمكن تحدیده من خالل الخطاب الرسمي بل ) النشطاء(المدني  منظمات المجتمع

تجمیعھ واكتمالھ بوضوح مع ما یتداول في اللقاءات الودیة غیر الرسمیة مع 
) مقال ـ تصریح(وفیما المقابل ترسم لنا المؤشرات المستخرجة من خطاب . المسئولین

وبناء علیھ یمكننا . الخ...النشطاء صورة السلطة الموصوفة بالقمعیة ومقیدة الحریات 
غیر قائمة على الشراكة ) النشطاء(القول أن العالقة بین السلطة والمنظمات 

  . واالعتراف المتبادل وفي نفس الوقت ال تمھد لعالقة سلیمة

  : عالقة المنظمات بالمجتمع - ٢

تعد العالقة بین المنظمات والمجتمع الناشطة في مجالھ أحد العناصر األساسیة في 
یم نجاعھ األداء من خالل قیاس درجة تقبل المجتمع لھا وكذا تحدید حجم انتشارھا تقی

  . المجتمعي والمكاني

ولتحقیق ذلك إجرینا بحث میداني یھدف إلى معرفة درجة االنتشار والتقبل والثقة 
واخترنا فئة . بمنظمات المجتمع المدني وتحدید الناشطة منھا في مجال حقوق اإلنسان

مثلة بطلبھ جامعة صنعاء ومن األقسام التي یفترض أن تكون منظمات نموذجیة مت
المجتمع المدني مجال اھتمامھا أو دراستھا وتتمثل بقسم علم االجتماع، علم النفس، 

. التربیة، اآلثار، لغة فرنسیة، لغة إنجلیزیة، علوم سیاسیة، إعالم، شریعة وقانون
وجھ إلیھا استبیان مكون . ة عشوائیةطالب وطالبة بطریق ١٢٠وحددنا حجم العینة بـ

  :من سؤالین ھما

  أذكر بعض منظمات حقوق اإلنسان غیر الحكومیة الیمنیة؟: ١س

  ولماذا؟ ... ال.... ھل تثق بھذه المنظمات؟ نعم: ٢س

وقد جاءت نتائج االستبیان بإجابات ذات دالاللة یتوجب أخذھا بعین االعتبار 
فقد كشفت . من المجتمع المدني مجاًال الھتمامھا كمدخالت عند إجراء إلى دراسة تتخذ

فقط وھي نسبة % ٢٠أن نسبة من لھ اھتمام أو علم بالمنظمات محل الدراسة یمثلون 
یثقون بھا، % ٣٣: متدنیة جدًا، ونسبة من یثقون بتلك المؤسسات توزعت كالتالي

توزع  وحاولت الدراسة تفسیر. لیس لدیھم موقف% ١٨.٣ال یثقون بھا، و % ٥٤.٢
حیث أرجعت الدراسة %. ٥٤.٢النسب السابقة ونورد ھنا ما یتعلق بإنعدام الثقة البالغ 

تتمثل بقناعة المبحوثین بكونھم ینتمون إلى بلدان العالم : األسباب إلى عوامل ذاتیة
. الثالث وبالتالي ال جدوى من أي عمل یمكن أن یحقق شيء تجاه ھیمنة السلطة
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ة المستبطنة لتلك المنظمات لدى أفراد مجتمع البحث وھي تتمثل بالصور: وموضوعیة
  :كما یلي

  .تلك المنظمات غیر فاعلة ولیس لھا تأثیر!

.عدم جدیتھا في أداء نشاطھا!

.لم تقدم شيء في مجال حقوق اإلنسان على المستوى الوطني!

.لیس لھا دور أو موقف من القضایا العربیة في فلسطین والعراق!

على علم باسم % ٧٥درجة انتشارھا حیث بینت النتائج أن نسبة وأخیرًا ما یتعلق ب
. باسم ثالث منظمات فأكثر% ٥.٨باسم منظمتین و% ٥.٨منظمة واحدة، و

والمؤشرات أنفھ الذكر ذات دالاللة سلبیة تضاف إلى العراقیل التي تواجھ منظمات 
  . المجتمع المدني
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  :الفصــــل الثالــث 

  ص والواقعحریة الجمعیات الن
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تناولنا فیما سبق بنوع من اإلنفتاح ، البیئة المجتمعیة الناشطة في مجالھا الجمعیات 

وكذا الجمعیات من حیث العدد، والنوع وآلیات أشتغالھا وعالقاتھا بالسلطة والمجتمع 

إلننا كما أكدنا في مقدمة الدراسة نرى بناءًا على اھتمامنا األكادیمي ونشاطنا 

المجال ال یمكننا فھم تفسیر مسألة الحریات اال من خالل ربط ثالثي بین الشخصي في 

البیئة المجتمعیة ،  وقیاس آلیات اشتغال الجمعیات، والنص القانوني المنظم سواء كان 

متوافقًا مع المواثیق الدولیة ذات العالقة بالحریات والمصادق علیھا أو مخالفًا لھا، فقد 

یفتقد إلى التنفیذ لیس بسبب مرده السلطة بل ربما یكون مرده یكون النص مثالیًا ولكنھ 

قیاس درجة حریة الجمعیات في : ولھذا اذا ما كنا نھدف إلى. منظمات المجتمع المدني

بلدان الدیمقراطیات الناشئة ومن ثم وضع استراتیجیات لتوسیع الحریة فیجب أن نأخذ 

ل  في ھذا المحور اختبار العالقة بین بعین االعتبار االبعاد الثالثة السابقة، وسنحاو

النص والممارسة باالعتماد على عدد من معاییر حریة الجمعیات إعالن الدار البیضاء 

واللذان ) غیر ملزم(وإعالن الجمعیات في الدول العربیة ) غیر ملزم(م ٢٠٠٠أكتوبر 

  :ییر التالیةأي اإلعالنین بدورھما استندا على المواثیق الدولیة وذلك من خالل المعا

.التشكیل والتأسیس- ١

.الحل والتوقیف- ٢

.التنظیم واإلدارة- ٣

.التمویل والضرائب- ٤

.الرقابة واإلدارة والشفافیة- ٥

والبد إن نشیر ھنا  إلى إننا سنركز على القوانین المنظمة لجمعیات حقوق اإلنسإن 

ر وإلى قرا ٢٠٠١لسنة ) ١(التي تخضع لقانون الجمعیات والمؤسسات األھلیة رقم 

م بشان الالئحة التنفیذیة لقانون الجمعیات ٢٠٠٤لسنة ) ١٢٩(مجلس الوزراء رقم 

والمؤسسات األھلیة  وإلى القانون المدني وتصنف القوانین النافذه تلك المنظمات 

الناشطة في مجال حقوق اإلنسإن تحت بند الجمعیات االجتماعیة وفقًا ألحكام الدستور 
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سیاسیة ، نقابیة ، علمیة، : إلى ) ٥٨(ا في المادة م الذي یصنفھ٢٠٠١المعدل لسنة 

وھذا یعني إن ھناك قوانین منظمة للجمعیات  -ثقافیة، اجتماعیة، االتحادات الوطنیة، 

" كما نصت نفس المادة على حق المواطنین في تنظیم أنفسھم  –السیاسیة، والنقابیة 

الحق في  -دستوربماال یتعارض مع نصوص ال –للمواطنین في عموم الجمھوریة 

تنظیم أنفسھم سیاسیًا ومھنیًا ونقابیًا والحق في تكوین المنظمات العلمیة والثقافیة 

واالجتماعیة واالتحادات الوطنیة بما یخدم اھداف الدستور السابقة وتضمن الدولة ھذا 

كما تتخذ جمیع الوسائل الضروریة التي تمكن المواطنین من ممارستھ .. الحق

حریات للمؤسسات والمنظمات السیاسیة والنقابیة والثقافیة والعلمیة وتضمن كافة ال

  ".واالجتماعیة 
وبناًء على المادة الدستوریة المذكورة أعاله یمكن ایضًا اختبار القانون المنظم 
للجمعیات والمؤسسات األھلیة ومدى تالئمھ مع المادة الدستوریة التي تضمن فیھ 

  :الدولة الحق في التكوین وتكفلھ

  :حریة التأسیس:  أوًال
وضع قانون الجمعیات والمؤسسات األھلیة أحكام نظام التأسیس في الفصل األول في 

  ) .٧،٦،٥،٤(المواد 
تؤسس الجمعیة أو المؤسسة وفقًا ألحكام ھذا القانون والئحتھ ) ٤(مادة   -  ت

  :التنفیذیة ویشترط لتأسیس أي جمعیة أو مؤسسة أھلیة ما یلي
  .دافھا الدستور والقوإنین والتشریعات النافذةأن ال تخالف أھ) أ

أن یكون لھا عقد تأسیس ونظام أساسي یتضمن كل شؤونھا التنظیمیة ) ب
بما فیھا إجراءات الدمج، التجزئة، تعدیل النظام .. ( والمالیة واإلداریة

  ).األساسي، والتصفیة 
  

) ٥(مادة   -  ث
.خص وقَّع على عقد التأسیسیعتبر مؤسسا للجمعیة أو المؤسسة األھلیة كل ش  -أ 

ال یجوز أن یشترك في تأسیس الجمعیة كل من صدر ضده حكم نھائي  - ب
بعقوبة جنائیة أو عقوبة مقیدة للحریة في جریمة مخلة بالشرف أو األمانة ما 

  .لم یكن قد رد الیھ االعتبار

  :حق االشراف : ثانیًا
إلى جھة سیاسیة وأخرى حق االشراف على الجمعیات ) ٧، ٦(لقد منحت المادتان 

  -:فنیة
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تتولى الوزارة اإلشراف القانوني والرقابي على أوضاع وأنشطة ) ٥(مادة 
الجمعیات والمؤسسات األھلیة واتحاداتھا وتقوم بدعمھا ورعایتھا بما یكفل 

  .نجاحھا وتحقیق اھدافھا
ة تتولى وزارة الثقافة والسیاحة اإلشراف الفني على أوضاع وأنشط - أ) ٧(مادة 

الجمعیات والمؤسسات األھلیة ذات الطابع الفني والثقافي  واتحاداتھا وتقوم 
  .بدعمھا ورعایتھا بما یكفل نجاحھا وتحقیق أھدافھا 

تتولى وزارة الشباب والریاضة اإلشراف الفني على أوضاع وأنشطة األندیة  - ب
حھا واإلتحادات الریاضیة والشبابیة وتقوم بدعمھا ورعایتھا بما یكفل نجا

  .وتحقیق أھدافھا 

  :طلب التسجیل: ثالثًا 
  ):٧(وفقًا لمواد القانون وتحدیدًا المادة 

المعد من یقدم طلب تسجیل المؤسسة إلى اإلدارة المختصة كتابة وفقًا للنموذج ) أ 
األقل في  قبل الوزارة على أن یكون موقعًا من إحدى  وعشرین مؤسسًا على

المؤسسین أو من  ینوب عنھم / من المؤسسالجمعیة فیما یتعلق بالجمعیة و
  ).إنظر المالحق ... (قانونًا 

  :یجب أن یرفق بالطلب الوثائق والمستندات التالیة) ج
ثالث نسخ من النظام األساسي وعقد تأسیس الجمعیة أو المؤسسة المطلوب - ١

.تسجیلھا 
كشف باسماء المؤسسین مبینًا فیھ االسم الرباعي واللقب لكل منھم - ٢

مھنتھ وعمره وتوقیعھ وصورة من وثیقة اثبات الھویة / ووظیفتھ / انھوعنو
.جواز السفر/ 

المفوضین بمتابعة / اسماء المفوض/ قرار من المؤسسین یبین فیھ اسم - ٣
.إجراءات التسجیل وفقًا للنموذج المعتمد من قبل الوزارة

.المؤسسة المقترح مع وضع اسمین بدیلین/ اسم الجمعیة- ٤
.بنكي بإیداع المبلغ المخصص لتأسیس المؤسسة احضار اشعار - ٥
.أیة وثائق ومستندات یتطلبھا نموذج طلب التسجیل - ٦

یتم  تسجیل الطلب لدى اإلدارة المختصة ویسلم : ب) ٨(وفي نفس السیاق تنص المادة 
اصحاب الطلب سند إستالم مبینًا الوثائق المستلمة وتاریخ تسجیل الطلب  وتاریخ 

  .من قبل الموظف المختص وذلك وفق النموذج المعتمد من الوزارةالمراجعة موقعًا 
  

***********  
كثیر من مواد القانون والئحتھ التنفیذیھ تمثل قیود تضِّیق مساحة حریة تكوین 

بشكل صریح كقیود قانونیة  ٥، ٤الجمعیات وفي سیاقنا ھنا یمكن أن نوظف المادتین 
الھا لكثرة توفر القیود والطرق االلتفافیة تعیق حریة تكوین الجمعیات ولكن یتم اھم

فعلى سبیل المثال إنَّ المواد واللوائح السابقة التشترط االذن المسبق من السلطات 
  :الرسمیة وفقا لآللیة القانونیة التالیة

  ) : ١٢(المادة 
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على االدارة المختصة اشھار الجمعیة أو المؤسسة خالل شھر من تاریخ استالم " -أ
  ".یل ما لم تعترض االدارة المختصة على الطلب برفضھ بقرارطلب التسج

ب       -ب ر الطل رفض، اعتب القبول أو ال رار ب إذا مر شھر على تقدیم الطلب دون اتخاذ ق
... مقبوال بحكم القانون 

المواد السابقة موضحھ لكیفیة االشھار ولكن یتم االلتفاف علیھا اداریًا حیث یمتنع 
وصل استالم الملف وھذا یجعل اللجوء للقضاء امرًا الموظف المختص من تسلیم 

غیر ذي جدوى ، كما توضع عراقیل اخرى تتمثل بوجوب إرفاق إشعار بإیداع 
المبلغ المخصص لتأسیس المؤسسة رغم أن المادة غیر محددة لمبلغ معین ولكن 

، وھو ما یضاعف ) $٥٠٠٠(المبلغ المطلوب یقدر بملیون ریال ما یعادل 
  .مام تكوین الجمعیاتالعراقیل أ

وفي نفس السیاق وتحدیدًا المادة القانونیة المتعلقة بضرورة وضع اسمین بدیلین 
والقصد واضح اختیار البدیل إذا ما وجدت منظمة سابقة تحمل . الجمعیة/للمنظمة

ومع ذلك یمكن توظیف المادة كعائق، كیف ذلك؟ عندما تقدمت الھیئة . نفس االسم
حفیات بال قیود، بملفھا إلى اإلدارة المختصة بوزارة الشئون التأسیسیة لمنظمة ص
طلبت منھا اإلدارة المختصة . منظمة صحفیات بال حدود: االجتماعیة تحت اسم

. تغیر المفردة بال حدود إلى بال قیود ألن ھناك منظمة بنفس االسم تقدمت قبلھا
أسیسیة أن ھناك إحدى أعضاء الھیئة الت. )٢٩(وفي الحقیقة حسب أسوان شاھر سعد

محموعة أخرى من الصحفیات المحسوبات على السلطة تقدمنا بإیعاز من السلطة 
بطلب تأسیس منظمة خاصة بالصحفیات حتى ال یتم السیطرة على المجال من قبل 
مجموعة محسوبة على المعارضة، ولم یتوقف األمر عند تأسیس منظمة منافسة 

غوط على اإلدارة المشرفة إعالمیًا بل أمتد نحو مصادرة االسم ورغم كل الض
وسیاسیًا لم تتمكن المجموعة من الحصول على الترخیص إال بعد تعدیل بال حدود 

وال یمكن في ھذه الحالة اللجؤ إلى الوثائق وتاریخ وصل تسلیم . إلى بال قیود
  .الخ...ألن السلطة المشرفة قادرة وبیدھا تعدیل التاریخ. الملفات

لمختصة في البنیة الداخلیة للجمعیات وكذا نشاطھا یبرز بوضوح أن تدخل اإلدارة ا
وفقًا للنموذج المعتمد من : (من خالل خاتمةالمواد القانونیة التي یتكرر فیھا عبارة

وھو ما جسدتھ في نماذج أسمتھا نموذجیة تشمل كیفیة صیاغة ) قبل الوزارة 
وھذا مكنھا من ...  النظام األساسي، وأدلة في التخطیط والبرمجة والمحاسبة

عرقلة عدد من المنظمات بما فیھا منظمات ناشطة وفاعلھ منُذ سنوات فكما ھو 
معلوم إن منح التصاریح للمنظمات االجتماعیة والثقافیة قبل صدور القانون رقم 

وبصدور القانون آنف الذكر . م كان من اختصاص وزارة الثقافة٢٠٠١لسنة ) ١(
ستخراج تصاریح مزاولة نشاطھا من الوازارة توجب على المنظمات إعادة ا

وھذا ما أربك عدد من المنظمات ). وزارة الشؤون االجتماعیة والعمل(الجدیدة 
الناشطة والمعروفة عندما عوملت وكأنھا جدیدة حیث طلب من بعضھا إعادة 

                                          
   .مقابلة أجراھا الباحث)  ٢٩
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الھیئة الوطنیة للدفاع عن : )٣٠(صیاغة النظام األسایسي وھكذا ومن تلك المنظمات
  . )٢(ومركز التأھیل وحمایة الحریات الصحفیة )١("ھود" ق والحریات الحقو

:ھل یمكن لتلك المنظمات اللجؤ لقضاء وفقًا لي: وھنا یتبادر إلى الذھن سؤال
لسنة ) ١(الالئحة التنفیذیة لقانون الجمعیات والمؤسسات األھلیة رقم   - ج

الطلب  اذا مر الشھر على تقدیم) " ١٢(من المادة ) ج(م الفقرة ٢٠٠١
دون اتخاذ قرار بالقبول أو الرفض، اعتبر الطلب مقبوًال بحكم القانون، 

.م٢٠٠٢لسنة ) ١٤(القانون المدني رقم   - ح
إن اإلجابة تأتي بالنفي  فال یمكن اللجوء إلى المحكمة نظرًا لعدم وجود إثبات 

من  ٣١تسلیم الملف وإن وجد فإن السلطات وفقًا لتصریح المحامي خالد اإلنسي
اختارت القضاة اإلداریین بدقة ، فھم یرفضون استالم الشكاوي  " ھود"ظمة من

وإن استلموا فإنَّ إجراءات التقاضي تأخذ سنوات عدیدة وفي نفس السیاق القانوني 
تثبت الشخصیة االعتباریة للجمعیة بمجرد إنشائھا " تقول ) ٩٣(والمدني في مادتھ 

یتم إشھار نظامھا في سجالت الجھات  ولكنھ ال یحتج بھا قبل الغیر اال بعد إن
  .الرسمیة المختصة وھذا غیر متوفر لألسباب المذكورة سابقًا

إن صعوبة تكوین الجمعیات لیس مرده النص القانوني وحده بل ضعف منظمات 
المجتمع المدني ذاتھا التي لم تستطع الدفاع عن حقوقھا عبر التنسیق  والتشبیك، 

جمعیات الضغط لتنفیذ المواد المتعلقة بوصل استالم فمثًال كحد أدني تستطیع ال
  .الملف

  : الحل والتوقیف: رابعًا 
إن المبدأ القانوني األساسي الذي ترتكز علیھ الجمعیات ھو حق التأسیس دون 

أو إذن مسبق فالجمعیات تتأسس بمجرد اتفاق إرادة  .حاجة إلى ترخیص
یمكن إخضاع التأسیس ألي اإلخطار المسبق وال / مؤسسیھا ویجوز اإلعالن 

  .)٣٢(تدخل مسبق من السلطة اإلداریة أو من السلطة القضائیة 
إن تلك اإلرادة المؤسسة ھي نفسھا التي تمتلك الحق في حلھا وفي نفس الوقت 

) ١٧(على تلك المنظمات االلتزام بمبادئ ومعاییر اإلدارة الرشیدة وتقول المادة 
اإلعالن غیر ملزم قانونیًا كما ھو . (العربیةمن إعالن حریة الجمعیات في الدول 

) الحال مع الدستور والقوانین الوطنیة وكذا مواثیق حقوق اإلنسان المصادق علیھا
المبدأ إنھ ال یحق لإلدارة العامة حل الجمعیات وال یمكن إن تخضع الجمعیات لحل 

ن تكون قد اال بقرار صادر عن ھیئاتھا الخاصة أو بحكم قضائي نھائي بات وبعد إ

                                          
  :مقابالت إجراءھا الباحث مع كل من)  ٣٠

)ھود(خالد األنسي -١
  ). مركز تأھیل وحمایة الصحفیین(محمد العدیني -٢

  .مقابلة أجراھا الباحث  ٣١
 ادة   أن القوانی توري م ع    ) ٥٨-٤٢(ن المنظمة لتأسیس الجمعیات في الیمن ال تنتاقض مع النص الدس ل م ب ب فحس

ة  ات ذات العالق ذا اإلعالن یمن وك ل ال ن قب ا م ادق علیھ ة المص ق الدولی نح . المواثی ي تم ي الت رفة ھ اإلدارة المش ف
ات اإلدارة    تراخیص مزاولة النشاط عن النشأة وكذا تفرض تجدید الترخیص مع نھایة كل ع ع مواف نح م ام حیث یم

  . المشرفة بالتقاریر الختامیة السنویة
  .من إعالن حریة الجمعیات في الدول العربیة) ٤(المادة )  ٣٢
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استفادت الجمعیة من حق الدفاع في محاكمة علنیة أو عادلة وفي حاالت یجب أن 
وبخصوص الشأن في الیمن فإن القانون قد ذكر ".یحددھا القانون صراحة وحصرًا

ضمن شروط تأسیس الجمعیة والمؤسسة األھلیة اإلجراءات ) ٨١(في المادة 
دمجھا مع جمعیة أو مؤسسة أھلیة الخاصة بتصفیة وحل الجمعیة أو المؤسسة أو 

حیث افرد القانون الباب الرابع . وتحدید الجھة التي یؤول إلیھا أموالھا وممتلكاتھا
  ):٤٤(كامًال للحل والتصفیة والدمج حیث تشیر المادة 

یجوز للوزارة رفع دعوى بحل الجمعیة أو المؤسسة األھلیة إلى المحكمة  -أ
أو المؤسسة بارتكاب مخالفة جسمیة ألحكام ھذا المختصة في حالة قیام الجمعیة 

  .القانون والقوانین النافذة
ال یجوز تقدیم الدعوى بطلب الحل إال بعد أن تكون الوزارة قد أعطت الجمعیة  - ب

  ...أو المؤسسة ثالثة إخطارات خالل ستة أشھر للقیام بإجراء التصحیح الالزم
  ي  بات من المحكمة المختصةال یكون قرار الحل نافذًا إال بحكم نھائ -ج
  

*************  
إن مسألة الحل والتوقیف في الیمن لھا خصوصیة لم تتم مخالفتھا إال مرة واحدة    

حیث تم اإلعالن عبر الصحف على ) ٢٠٠٧أثناء الحرب في محافظة صعدة (
لسان وكیل وزارة الشؤون  االجتماعیة والعمل لقطاع التنمیة االجتماعیة عن 

بعض الجمعیات لمخالفتھا القوانین واللوائح ویقصد إنھا تقدم الدعم ایقاف 
السیاسي  أو إنھا فضاءات لتلك الجماعة المتمردة التي تخوض الدولة معھا 

ومن الواضح إن قرار الحل واإلیقاف سیاسي تجاوز . صراعًا عسكریًا شدیدًا
ًا ال تلجأ إلى فالسلطة الیمنیة غالب. القضاء، وھي حالة فریدة خالفت المتبع

االیقاف والحل الذي من المؤكد یسبب لھا ازعاجًا محلیًا وخارجیًا وإنما تلجأ 
إلى عدة وسائل منھا ماھو مدروس ومنھا ما ھو راجع إلى  األداء اإلداري أو 

  :االثنین معًا
  - :األسباب الناتجة عن األداء اإلداري أو االثنین معًا  -١

ى إن  ة         كنا قد اشرنا فیما سبق إل ف منظم ة ال وق الخمس ات یف ات والجمعی دد المنظم ع
رك        ا تت ل ربم ة ب وزارة المختص درة ال وق ق ا ف راف علیھ ل اإلش ذا یجع ة وھ وجمعی
اعدھا     ًا یس ة براجماتی األمور مفتوحة خارج سلطة القانون وتستدعي القانون عند الحاج

ة واذا          ات المختلف ي الجمعی طین ف دى الناش وعي ل توى ال دني مس ك ت ي ذل ى  ف ا إل نظرن
ل    ) ١٥(الجدول رقم  رعیتھا بفع دت ش نجد إنھ یحتوي على عدد من الجمعیات  التي فق

ت     ث بلغ ة حی بة  )  ١٢٩٧( انتھاء  مجلس إدارتھا وھیئاتھا اإلداری ا  %  ٢٣.٠٢بنس م
دم   یوفر للسلطة المشرفة إمكانیة ترك تلك الجمعیات خارج الوجود الشرعي كما إن  ع

رى          تطبیق القانون ال یمكنَّ ن األح ان م د ك ھ وق لبیاتھ وعیوب الجمعیات من اكتشاف س
  .بتلك الجمعیات إجراء انتخاباتھا في مواعیدھا 
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كشثف بعدد الجمعیات واالتحادات التعاونیة وفروعھا ، والمنظمات األھلیة 
  م٢٠٠٦وفروعھا ، والمنتھیة منھا وتوزعھا  الجغرافي حتى دیسمبر 

  )١٥(جدول رقم 

  ر الرسميالمبر  نوعھا
من المجموع % 

على مستوى 
  المحافظة

عدد المنظمات 
الموقوفة أو 

  المنتھیة

عدد المنظمات 
  فروع+اصول 

  م  المحافظة

إنتھى مجلس االدارة أو   استھالكیة+زراعیة+ خیریة+ اجتماعیة 
  الھیئة االداریة

-١  اب  ٣٠٠  ٦٥  ٢١.٧

-٢  ابین   ٣٧٠  ٦٢  ١٦.٧  //  زراعیة+ خیریة+ اجتماعیة 
+ حرفیة+ زراعیة+ ثقافیة+خیریة 

  اخاء+ نادي
-٣  المإنة  ٥٦١  ٣٠٨  ٤٧.٣  //

-٤  الدیوإن العام  ٤١٢  ١٠  ٢.٤  //  اجتماعیة وثقافثیة خیریة ، زراعیة، اتحاد
-٥  البیضاء  ٩٧  ٤  ٤.١  //  خیریة

+ استھالكیة+زراعیة+خیریة 
  اجتماعیة

-٦  تعز  ٥٢٩  ٢١٧  ٤١.٠٢  //

-٧  الجوف  ٤٤  ٧  15.9  //  زراعیة+اجتماعیة+خیریة 
-٨  حجة   ١٩٥  ١٠  ٥٠١  //  اجتماعیة+خیریة 

-٩  الحدیدة  ٥٠٦  ١١٨  ٢٣.٣  //  اجتماعیة+ خیریة+اتحاد 
-١٠  حضرموت المكالء  ٢٨٦  ٣٦  ١٢.٥  //  

+ زراعیة+اجتماعیة+خیریة 
  استھالكیة

-١١  ذمار  ١٥٤  ٥٦  ٣٦.٣  //

-١٢  شبوه   ١٥٨  ٣٥  ٢٢.١  //  زراعیة+اتحاد+سكنیة+خیریة
-١٣  هصعد  ٩٧  ١٥  ١٥.٤  //  زراعیة+خیریة 

-١٤  صنعاء  ٢٠٧  ٦٥  ٣١.٤  //  خیریة+ استھالكیة+زراعیة 
حقوق + سكنیة+اجتماعیة+خیریة

  إنسإن
-١٥  عدن  ٥٠٦  ١٠٣  ٢٠.٣  //

-١٦  لحج  ٣٢٣  ٩٩  ٣٠.٦  //  سكنیة+خیریة+زراعیة
فرع +استھالكیة +زراعیة+خیریة

  جمعیة حقوق اإلنسإن
-١٧  مارب  ٧٧  ٦  ٧.٨  //

-١٨  حویتالم  ١٤٣  ١٥  ٧.٨  //  زراعیة+ استھالكیة + خیریة
-١٩  المھرة  ٨٩  ١٣  ١٠.٤  //  زراعیة+اجتماعیة
-٢٠  عمرإن  ١٨٣  ١٣  ٧.١  //  زراعیة+اجتماعیة
-٢١  الضالع   ١٣٣  ٩  ٦.٧  //  خیریة+ زراعیة

-٢٢  سئون-حضرموت  ١١٨  ٨  ٦.٨  //  اجتماعیة+زراعیة+خیریة
-٢٣  ریمة  ٥٤  ٢٣  ٤٢.٦  //  زرایعة+خیریة

    المجموع  ٥٦٣٢  ١٢٩٧  ٢٣.٠٢    
  .ادارة المعلومات للمنظمات غیر الحكومیة ، قطاع التنمیة االجتماعیة وزارة الشؤون االجتماعیة والعمل  : المصدر
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  ) cloningالتفریخ : ( األسباب المدروسة  -٢
س     ل نف حف تحم یقصد بالتفریخ شق جماعة من حزب أو جمعیة أو منظمة أو حتى ص

  .األسم أو إسم مشابھ على سبیل المثال 

  - :اباألحز -٢-١
ب       دم بطل رعیھ، وتتق ا الش دِّعي إنھ غالبًا ماتنشق جماعة موالیة للسلطة من حزب ما وت
زء     د الج اس یفق تصریح، ویمنح لھ بعد تعدیل مفرده في االسم وھذا یجعل الحزب االس
خ        ن نس لطة ویمك اه الس ا باتج ن إن یوجھھ االكبر من مجھوده في اثبات شرعیتھ بدل م

  الحزب إلى اكثر من نسخھ 
).شاكر(منظمة حزب البعث  –حزب البعث القومي  –حزب البعث العربي  .١
")إسم الرئیس"الجرموزي (  الجبھة الوطنیة  –الجبھة الوطنیة  .٢
).قیادة شرعیة (رابطة ابناء الیمن  –رابطة طة أبناء الیمن  .٣
ري   .٤ دوي الناص یم الوح زب    –التنظ ري ، الح حیح الناص یم التص تنظ

.... الدیمقراطي  الناصري
اتحاد القوى الشعبیة الیمنیة ، اتحاد القوى الشعبیة .٥

  :الجمعیات  - ٢-٢
  )بیِّنا سابقًا كیفیة منح التصریح(صحفیات بال حدود   -صحفیات بال قیود  -
نود  -            ھود     -

  .النقابات واالتحادات المھنیة  – ٢-٣
ادا   ات واالتح اد أو     نفس السیاسة التناسخیة اتبعت مع النقاب م اإلتح ث ینقس ة حی ت المھنی

عف     ھ یض لطة إلن بة للس اف بالنس ن اإلیق ر م ل بكثی ل أفض ذا ح ین وھ ى أثن ة  إل النقاب
ر       ف تقری رعیة ویص ات ش راع إثب ي ص دخلھا  ف داخل وی ن ال ة م زب أو الجمعی الح

تمارس منظمات " "حریة تشكیل الجمعیات بقولھ .  )٣٣(المرصد الیمني لحقوق اإلنسان
ة المجتمع ا لطات     لمدني الیمنیة أنشطتھا في ظل  بیئة  تشریعیة غیر موآتی تغلھا الس تس

ات     طة المنظم د أنش ي تقیی ابیون      ....   ف طاء النق رض النش ك یتع ن ذل ًال ع فض
میة    ....  والحقوقیون للمالحقة وأذى السلطات  ات الرس افر للجھ وفي سیاق التدخل الس

د م  لطات العدی ت  الس ابي مارس ل النق ي العم ن  ف ة المھ طاء نقاب ع نش ات م ن اإلنتھاك
ة ال       ة إداری رزت ھیئ ي أف ة  والت الطبیة في محافظة  تعز أثناء  إنتخابات الھیئة اإلداری
ة   تروق للسلطات األمر الذي أدى بالسلطات إلى التدخل عبر المكتب للنقابة في محافظ

ة نق ب  ھیئ رئیس المنتخ ازل ال ز لتن ة بتع رع النقاب ى ف غط عل نعاء للض اء ص ة األطب اب
ة      ات بدیل الث كیان والصیادلة ھي األخرى تعرضت لنھب ممتلكاتھا وإقامة  السلطات ث

ات      ٢٠٠٦ومع  ذلك  شھد عام ...   بعض النقاب دًا ل اطًا جی اخھا   ....  م نش م استنس رغ
  ".بنقابات أخرى ، مثل  نقابة المعلمین والمھن التعلیمیة

                                          
 ٣٦ -٢٣، مرجع  سابق ، ص، ص   ٢٠٠٦تقریر المرصد  الیمني لحقوق اإلنستن   ٣٣
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ود م. ()٣٤(وفي نفس السیاق تقول توكل كرمان ة   ) نظمة صحفیات بال قی ة األمنی أن البیئ
د        لت ح ة وص یقة وخانق بحت ض دني أص ع الم ات المجتم ا منظم ي مجالھ طة ف الناش
رات            ادرة المق ات مغ ن المنظم وا م ى یطلب ؤجرین حت ى الم ة عل ائل مختلف الضغط بوس

اكنھم اجتھم لمس ادر    . لح اتھم ومص ي حی طین ف د الناش ة وتھدی ى مظایق ًال عل ذا فض ھ
  .معیشتھم

  :التنظیم واإلدارة : خامسًا 
ة دون     ا بحری ق  أنظمتھ ات  بح و الجمعی ع مؤسس ات یتمت ة الجمعی ادئ حری ًا لمب وفق

یس         ة التأس ي عملی ین ف اعده المؤسس ة لمس اذج اختیاری تدخل، ویجوز لإلدارة وضع نم
االت       داف ومج ك األھ ي ذل ا ف خدمة لھم، كما یحق  للجمعیات تعدیل أنظمتھا بحریة بم

  .ط في أي وقت  طبقًا إلنظمتھ دون تدخل من اإلدارة العامة النشا
ل             ي ك افر ف دخل الس تم الت ث ی وائح حی وانین والل ي الق وة ف ي  بق والمبادئ  السابقة تنتف
د          ث نج یس حی ة  التأس ن مرحل دخل م دأ الت د یب التفاصیل المتعلقة بتأسیس الجمعیات فق

وذج     في المواد المتعلقة بإجراءات  التأسیس  الفصل ا ق النم ارة وف ألول ختم المواد بعب
ة        متھا نموذجی لة أس وزارة سلس درت ال ل  أص وان  ( المعتمد من قبل الوزارة وبالفع بعن

   -:تشریعات العمل األھلي وھي كالتالي
  . دلیل  الجمعیات والمؤسسات األھلیة في تنظیم  الدفاتر والسجالت المحاسبیة -١
ل ا    -٢ ة والعم یط والبرمج ات     أدلة التخط ات والمؤسس ؤون الجمعی ي إدارة ش إلداري ف

  .األھلیة
  .النظام األساسي النموذجي للجمعیات األھلیة  -٣
  .النظام األساسي النموذجي للمؤسسات األھلیة  -٤
  .النظام األساسي النموذجي لإلتحاد النوعــي -٥
  .النظام األساسي النموذجي إلتحاد المحافظـة  -٦
  . جي لإلتحاد العـــام النظام األساسي النموذ -٧
ة          -٨ ات األھلی ات والمؤسس ھار الجمعی یس وإش ام تأس ة لنظ وات  اإلجرائی الخط

  . واتحاداتھا
  .الدلیل  التشریعي في عمل الجمعیات والمؤسسات األھلیة -٩

رة  ن الفق روعیتھا م لطة مش تند الس س )   ٦،  ٥،  ٤(  وتس یس  مجل رار رئ ن ق م
م  وزراء رق نة )  ١٢٩( ال ات   ٢٠٠٤لس انون الجمعی ة لق ة  التنفیذی إن الالئح بش

  : م في المواد ٢٠٠١لسنة ) ١( والمؤسسات  األھلیة رقم 
یس         -٤ ة لتأس راءات  التنفیذی انوني واإلج راف الق ة اإلش ة بعملی إصدار اللوائح الخاص

  .وتسھیل وإشھار الجمعیات  والمؤسسات  األھلیة واتحاداتھا ونظام  سیر إنتخاباتھا 
ك   تق -٥ ت ذل دیم المشورة  والمساعدة الفنیة  للجمعیات والمؤسسات  األھلیة واتحاداتھا متى طلب

  .. ودعمھا ورعایتھا
  . إصدار األنظمة األساسیة وعقود التأسیس النموذجیة للجمعیات والمؤسسات األھلیة  -٦

                                          
.مقابلة مع الباحث -٣٤
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ذھب أبع   ل ی ي ب دخل اإلداري والتنظیم د الت ف عن ة ال یتوق لط الحكومی دخل الس د  إنَّ ت
د     ات وتحدی د االجتماع ا وعق ییر اإلدارة لجمعیتھ ة تس ي كیفی دخل ف ث تت ك  حی ن ذل م

ات    خ  ... المھام واالختصاص ات      ( إل ات  والمؤسس ادس إدارة الجمعی اب الس ر الب إنظ
  ). األھلیة المالحق

  .التمویل والضرائب : سادسًا 
ات   إن المبدأ الذي نستند إلیھ ھنا إنھ على الدولة إن تضمن في قوا نینھا اعفاءات للجمعی

ھ   من ضرائب الرسوم وإن تشجع المانحین والمتبرعین عبر خصم قیمة  ما یتبرعون ب
اءات  ا  واإلعف ذه المزای ول ھ ي  أن تتح ة  وال ینبغ بة مقبول ریبي بنس ائھم الض ن وع م

ا    . الضریبیة إلى وسائل للتدخل في شؤون الجمعیات  الي أم دئ المث وھذا من حیث المب
ع  على  مس ادة   : توى النص المحلي والواق إن الم م    )  ١٨( ف انون رق ن ق نة  )  ١( م لس

  :تقوم الدولة بتقدیم الدعم المالي والعیني للجمعیات عند توفر" تقول   ٢٠٠١
نة         –أ   دة س وس م ي الملم اطھا الفعل رتھا  لنش ھا ومباش أن یكون قد مضى على تأسیس

  .على األقل 
  .فعة العامة أن یكون نشاطھا محققًا للمن -ب 
ى        -ج ة إل ة العمومی ن الجمعی ر م نوي المق امي الس ابھا الخت ن حس ورة م دم ص أن تق

  .الوزارة أو المكتب الفني
توى        ى مس ھ عل دعم وتوزع دار ال ین مق ف یب ى كش ول عل ن الحص ا م د تمكن لق

ات  اًال٢٦٦.٣٧٩.٩٦٠(المحافظ ادل  : ری دوالر یع ا ان ال ال ١٩٩علم دد )  ری وع
ا    ) م٢٠٠٧عام ( ٣٩٦ة وعددھا الجمعیات المتحصل مائھا  وم ة أس ولم نتمكن من معرف

ددھا  ة بع غیر مقارن غ  ص ا إن  المبل ت  طالم ي تم لة  الت روط المفاض ي ش وزع . ھ وی
ؤون       ب الش ي ومكت س المحل ین المجل المبلغ إلى كل محافظة ویتم التصرف بالتنسیق  ب

روط  ) ب(االجتماعیة  وحیث  تقول الفقرة  ون " من الش ة     أن یك ًا للمنفع اطھا  محقق نش
ة  ل"  العام ا للتأوی ة وقابلیتھ رة القانونی وض الفق ظ غم ا نالح د . وھن ة ق ة العام فالمنفع

ر     يء أخ دني ش ع الم ا أن  . تعني لدى الجھات المشرفة شيء ولدى منظمات المجتم وبم
ن         دعم لم نح ال ة م ا حری ك یمنحھ إن ذل حق تقریر المنفعة العامة بید الجھات المشرفة ف

ادة    . یدتر نص الم اعدات ت م    )  ٢٣(وفي نفس سیاق تلقي الدعم والمس انون رق ن الق ( م
  -:على : ٢٠٠١لسنة ) ١

یجوز ألي جمعیة أو مؤسسة اھلیة بعلم الوزارة  أن تحصل على مساعدات    - أ
ن        ا م ل  أي منھم ن یمث ي أو م خص أجنب عینیة  وأموال  من الخارج من ش

وزارة  أ   م ال خاص أو      الداخل كما یجوز لھا بعل ر ألش ا ذك یئًا مم ل ش ن ترس
  .منظمات في الخارج ألغراض إنسانیة

ذ أي   -ب یجوز ألي جمعیة أو مؤسسة أھلیة بموافقة الوزارة ، أن تقوم بتنفی
.نشاط بناء على طلب أو تكلیف من جھة أجنبیة 

رات     -ج ب والنش ى الكت ة أن تتلق ة أھلی ة أو مؤسس وز  ألي جمعی یج
ة  وا الت العلمی ذا والمج المیة وھ یم اإلس ع الق ارض م ي ال تتع ة الت لفنی
.القانون والقوانین النافذة
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رار    وزارة   ( نالحظ في الفقرات السابقة تك م ال ارة   ) بعل ذلك عب ارض   "وك ي ال تتع الت
  " .مع القیم اإلسالمیة

توى              ى المس ت عل نفس الوق افر وب وح س لطة بوض دخل الس ن ت ر ع تلك  الفقرات تعب
ت   تم إس واقعي ی ة      ال ة التنفیذی ح الالئح لطة وتوض ة الس د حاج ًا عن انون براجماتی دعاء الق

انون  نة )  ١(لق ع     ٢٠٠١لس ل الراب ي الفص ات    " ف ات الجمعی وق  وواجب حق
ریبي          اء الض وال ، واإلعف ى األم ول عل ة  الحص ا وكیفی ة ومواردھ والمؤسسات األھلی

ق   لل)  ١٦( وفي سیاق التمویل والضرائب تنص المادة .إلخ...  ة الح جمعیة أو المؤسس
  :في
.إستئجار وتملك العقارات الالزمة إلدارتھا وأنشطتھا .١
.....التعاقد مع موظفین لتسیر أعمالھا .٢
.....فتح حسابات  لدى أي من البنوك المعتمدة بإسمھا .٣
ل   .٤ یرة األج تثمارات قص ي إس ة ف ا اإلعتیادی ن حاجاتھ ة ع وال الفائض تثمار األم إس

لة وقابلة للتسییل بسھو
م       ة رق ات االھلی ات والمؤسس انون الجمعی نة  ) ١(وتشرح الالئحة التنفیذیة لق  ٢٠٠١لس

نص     ث ت یل حی شروط تلقي المساعدات العینیة المالیة من الخارج باكثر وضوح وتفص
ادة  وزارة   ) ١٧(الم ل لل ب أن ترس ھ یتوج ى إن ة عل ن الالئح ة(م ؤون االجتماعی ) الش

:البیانات التالیة
م  / إسم الجمعیة   المؤسسة التي تتلقى المساعدات، ورقم  وتاریخ شھادة تسجلیھا، وإس

م         ة،  وإس ة الیمنی ي الجمھوری ا ف ن یمثلھ م م الشخص األجنبي أو الجھة األجنبیة أو أس
الدولة  التي ینتمي إلیھا ومقره الرئیس 

تالم أو      ة االس دارھا وكیفی وال ومق ال  األم ي وإرس ن تلق وة م ة المرج ین الغای ا تب  كم
ال  خ  ... اإلرس م  . إل انون رق ز الق داخیل یجی یاق الم ي س نة )  ١( وف ادة   ٢٠٠١لس م

  :للجمعیة أو المؤسسة تنمیة إیراداتھا  من ) ٣٩(
  .رسوم وإشتراكات وتبرعات األعضاء - ١
.المساعدات اإلعانات والتبرعات والوصایا والھبات غیر المشروطة - ٢
ة أو الم    - ٣ ول الجمعی ن أص اطات     العوائد المحققة م د النش ن عوائ ة أو م ؤسس

. اإلقتصادیة التي تزاولھا
ادیة   - ٤ طة  اإلقتص ة األنش ة مزاول ات األھلی ات والمؤسس وز للجمعی یج

 -:والتجاریة المسموح  بھا قانونًا في الحاالت التالیة
ة          –أ   راض  الجمعی ع أغ ق م ذي یتف ربح ال ق  ال ا تحقی رض منھ ان الغ إذا ك

  .وأھدافھا
ن ھن –ب  م یك ك  إذا ل ن تل اح  م ر لألرب ر مباش ر أو غی ع مباش اك أي توزی

ي         اء  ف ین أو لألعض ك للمؤسس ان ذل واء ك ادیة  س اطات  اإلقتص النش
الجمعیة أو المؤسسة أو كبار المسئولین فیھا أو أعضاء الھیئة أو موظفیھا 

  .أو مؤسسیھا أو مانحي المساعدات والدعم لھا
عملیة مضاربة أو مخاطرة مالیة غیر إن ال تشكل تلك النشاطات االقتصادیة  -ج

ل       س الفص ي نف ة وف ة أو المؤسس م      : مأمونة للجمعی انون رق ن الق )  ١(م
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ادة    )  ٤١، ٤٠( في المادة  ٢٠٠١لسنة  انون م ة للق ( وفي الالئحة التنفیذی
١٩.(  

تجیز أن تتمتع  الجمعیات والمؤسسات األھلیة الخاضعة ألحكام ھذا ) ٤٠(المادة 
  -:ایا اآلتیة القانون بالمز

.اإلعفاء من الضرائب بكل أنواعھا على كل عوائدھا ومصادر دخلھا- ١
لع          - ٢ ن الس تورده م ا تس ى م ة عل وم الجمركی رائب والرس ن الض اء م اإلعف

واءًا    ة س واد األولی ار والم ع الغی دات واآلالت  وقط تلزمات  والمع والمس
.كانت مصنعة أو غیر مصعنة

ى  - ٣ ة عل وم الجمركی ن الرس اء م ن     اإلعف ات م دایا ومعون ن ھ اه م ا تتلق م
ة      وزیر وموافق ن ال راح  م ى إقت اءًا عل التھا بن ة  ألداء رس ارج الزم الخ

. وزیر المالیة 
ن      راح م ى إقت اءًا عل وتكمن العراقیل فیما یتعلق باإلعفاء الجمركي في عبارة بن

  . وموافقة وزیر المالیة)  وزیر الشؤون االجتماعیة( الوزیر 
ادة *     ة  )  ١٩( الم ي كیفی ة ف راءات المتبع وح اإلج ین بوض ة تب ة التنفیذی ن الالئح م

  .الوصول على موافقة الوزیرین 
انون      وص الق اوز نص رًا ال یتج ي أم اء الجمرك ى اإلعف ول عل ل الحص ا یجع ذا م وھ

ة          ي مقابل روتین اإلداري وف ن ال ًال ع ي فض ى السیاس ى المعط حیث تخضع المسألة  إل
د ع أح ث م ا الباح ى  أجراھ وبة عل ة محس الح  الخیری ة اإلص ي جمعی طین ف الناش

ن    ة م المعارضة إنھم لم یتمكنوا من الحصول على اإلعفاء الجمركي للتمر الممنوح ھب
ا        ائقي مم ات الوث م  اإلثب رم  رغ ارك المنص العربیة السعودیة خالل شھر رمضان المب

ارك   ع  الجم ى دف ة عل ر  الجمعی ط  . أجب ل الناش تم  : ویواص ا ی ف   بینم ھیل وتوظی تس
ھیالت     بعض التس ق ب اه  ( إمكإنیات  الدولة لفائدة  مؤسسة الصالح وأخیرًا فیما یتعل المی

اء ادة   ) والكھرب نص الم ث ت م    ) ٤١( حی انون رق ن ق نة ) ١( م ى٢٠٠١لس  -:م  عل
اء " اه والكھرب تھالك المی ھ إس ة  تعرف ات األھلی یة للجمعی رات الرئیس ى المق ري عل تس

تھالكھا  %)  ٥٠( كما تمنح تخفیضًا قدره المقررة للمنازل  ة إس ر ال   ". من قیم و أم وھ
ا             وم بھ ة تق ات عملی ى آلی ادة إل ك  الم رجم تل م تت ث ل انون حی یتجاوز  حدود  دفتي  الق
ي    د  األنس امي خال ول المح ب ق اء  حس ع وزارة الكھرب ة م ؤون اإلجتماعی وزارة الش

  . في مقابلة مع الباحث) منظمة ھود(
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  :لرقابة واإلدارة  والشفافیة ا: سابعًا 
ل         ات  بالمقاب ى الجمعی ة وعل اءلة  والرقاب اب المس ي غی ات ال تعن ة الجمعی إن حری

ل   لطة كام ـل الس وى ال نحمِّ ذا المحت ي ھ یدة وف اییر اإلدارة الرش من مع ل ض العم
دني       )٣٥(المسؤولیة فقد توصلت دراسة سابقة ع الم ات المجتم ار منظم قمنا بھا إلى إفتق

ھا   . اشطة في مجال حقوق اإلنسان  إلى الشفافیة الن خص رئیس وإحتكار تسییرھا في ش
ع         اویة م ة المتس ات والمعامل ث المعلوم ن حی ًا م فافیة تمام دام الش د إنع ل نج وبالمقاب

  .الجمعیات من قبل السلطة
م       انون  رق د إن الق ة نج ق بالرقاب نة  ) ١( أما ما یتعل ة       ٢٠٠١لس ة التنفیذی ذا الالئح وك

ة أو     ل ن الجمعی كلت م ي ش ھ  حددت  شكل  ودور عمل الرقابة والتفتیش سواء تلك  الت
ادة         نص الم ث ت راف حی لطة  اإلش وزارة  س ت ال ن  ) ٣( المؤسسة  أو تلك التي منح م

راف       ؤولیة االش ة مس اإلدارة  المختص الالئحة التنفیذیة على أن تتولى  الوزارة ممثلة ب
  ات والمؤسسات األھلیة وإتحاداتھما القانوني والرقابي  على الجمعی

ام   ة  المھ وم بممارس ك تق ق ذل بیل تحقی ي س ة ف ذه الالئح انون وھ ق الق ن تطبی د م للتأك
   -:والصالحیات التالیة

ھادة   - ١ ا ش ة ومنحھ ادات  األھلی ات واإلتح ات والمؤسس ھار  الجمعی جیل وإش تس
  . تسجیلھا

ھ وتنظ    - ٢ ة واتحادات ات األھلی ات  الجمعی ور إنتخاب الطرق  حض یرھا ب یم س
.الدیمقراطیة الصحیحة 

ة     - ٣ ات األھلی ات والمؤسس ة للجمعی ة والمالی ال اإلداری ة األعم ص ومراجع فح
.. وإتحاداتھما للتحقق من مدى مطابقتھا ألحكام القانون والالئحة

ة          - ٤ راءات التنفیذی انوني واإلج راف الق ة َاإلش ة بعملی وائح الخاص دار الل إص
ھار   جیل وإش ام       لتأسیس  وتس ا ونظ ة وإتحاداتھم ات األھلی ات والمؤسس الجمعی

.سیر إنتخاباتھا
ادة      ت الم ث نص اف     ) ٤( وذھبت اللوائح  المنظمة بعیدًا  حی وزارة إیق ھ لل ى إن عل

اء   / أي قرار تتخذه الھیئة األداریة  س األمن ة   / مجل ة العام ذي    / الھیئ ب  التنفی المكت
/ المكتب / المجلس /  ئحة ، ولھذه الھیئة في حالة مخالفتھ ألحكام القانون وھذه الال

  . التظلم  من قرار اإلیقاف لدى الوزیر وللمتضرر  اللجوء إلى القضاء 
رك        م تت ح  ل عة أو باألص الحیات واس لطة ص إن المواد القانونیة السابقة منحت الس
ابق     ع س ي موض مساحة لما یمكن إن نسمیھ حریة تكوین الجمعیات وكنا قد أشرنا ف

ات     إلى ا راء اإلنتخاب ة ( لكیفیة التي تدخلت فیھا السلطة عند إج ادرة  ) النقابی ومص
. الممتلكات  وخلق كیانات بدیلة لسحب الشرعیة من جھة  واضعافھا من جھة ثانیة

   -:وفي األخیر ال بد إن نشیر إلى أن الجمعیات تخضع  لسلطتین
  .سلطة قانونیة رقابیة- ١
.سلطة فنیة  - ٢

                                          
قي شمسان ومحمد احمد المخالفي، واقع المنظمات غیر الحكومیة لحقوق عبد البا. د: لمزید من التفصیل إنظر)  ٣٥

  .اإلنسان، واثره على الشراكة في الیمن ، مرجع سابق
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ادة   نص الم ث  ت م )  ٧، ٦( حی انون رق ن الق نة ) ١( م ى إن  ٢٠٠١لس ولى : " عل تت
طة       ) . الشؤون االجتماعیة( الوزارة   اع وأنش ى أوض ابي عل انوني والرق راف الق اإلش

ا    ة واتحاداتھ ات األھلی ات والمؤسس ولى وزارة    ...  الجمعی وزارة تت ع ال یق م وبالتنس
ة     الثقافیة والسیاحة اإلشراف الفني على أوضاع وأنشطة الجم ات األھلی ات والمؤسس عی

راف     ... ذات الطابع  الفني والثقافي واتحاداتھا ة اإلش باب والریاض ولى وزارة  الش وتت
  .. الفني  على أوضاع وأنشطة األندیة واتحاداتھا

*********  
ذ     ي تتخ ك الت رة أو تل ة المباش ات القانونی ن المعوق ر م دم الكثی الل ماتق ن خ ا م الحظن

ھ     ائل التفافی رق ووس ا       ط یق كم ات ض ة الجمعی ن حری دیث ع ل الح ة تجع ة بدق مدروس
ھ      انون والئحت ن أن الق ال ع تبین صغر المساحة المطلوبة للجمعیات للتیسیر الذاتي فض
واده          ن م د م اقض العدی ى تن الوة عل انون ع ن ق تضمن في مواده واحكامھ على أكثر م

  :ان وذلك كما یليومواد الدستور مع بعض المواثیق الدولیة المتعلقة بحقوق اإلنس

  . تعدد قانوني  -أ
ي           ة  ف ف بالجنائی ات تص ى عقوب ات عل اط الجمعی نظم  لنش انون الم من الق تض

ادتین   دكتور      )  ٦٩، ٦٨(الم ول ال ات  ویق الحبس  والغرام ب  ب ث  تعاق حی
ي   د المخالف د  أحم اییر   "  )٣٦(محم إن  ومع وق اإلنس مانات حق ن ض م

رعیة  ا  دم       المجتمعات الدیمقراطیة والش ریم   وع ي التج ع ف دم التوس ة ع لجنائی
ك     مل  ذل یة ویش التجریم خارج قانون العقوبات ،  ومنع التجریم  لدوافع  سیاس
ات      اء الجمعی دني ألعض ل الم ى العم ة عل ات جنائی ع  عقوب واز توقی دم  ج ع
ة          ال  مجرم ابھم ألفع ة إرتك ي حال اطھا ، وف ة  بنش ة المتعلق والمؤسسات األھلی

انون الج  ي الق ا   ف ة أو غیرھ ة األمان اإلختالس أو خیان ائي ك تھم  . ن ع الم یخض
ات ،          انون العقوب ي ق ة ف ر المجرم ات غی ا المخالف ائي ، أم ألحكام القانون الجن
ع         زاء م ب الج دأ تناس ذ بمب ة واألخ ى المخالف ة عل زاءات مدنی ع  ج تم توقی ی

  ).المخالفة
  

  :تمییز على اساس الدین -ب
ى    كنا قد اشرنا سابقًا إلى بعض  ز عل ى التمیی المواد الدستوریة والقانونیة القائمة عل

دكتور      ول ال ات یق اط الجمعی نظم لنش انون الم ي الق ده ف ا   نج دین  وھن اس ال / اس
ا   )٣٧( "صالح  الدین ھداش  یحتوي  قانون الجمعیات على سبعة قیود تتطابق مع م

ا ت       میھا ولكنھ رة ودون  أن یس ر مباش ورة غی ان بص وق اإلنس ي حق ص ورد ف خ
ون      أن ال تك ات ب انون الجمعی جمعیات جالیات الدول الشقیقة والصدیقة حیث نص ق

ص    .... في أغراضھا ما یخالف القیم اإلسالمیة وأحكام الدستور ك  ن ى ذل إضافة إل

                                          
العقوبات في قإنون الجمعیات والمؤسسات األھلیة ورقة عمل قدمت في  ندوة  " محمد احمد المخالفي . د - ٣٦

ید والئحتھ التنفیذیة التي نظمھا ملتقى المجتمع  المدني ، في ظل قانون الجمعیات الجد: مستقبل العمل األھلي 
.٢٠٠٤صنعاء أكتوبر 

مقارنة بین التشریعات الیمنیة  والمعاییر الدولیة  في مواثیق : صالح  الدین ھداش ، حریة الجمعیات    - ٣٧
.حقوق اإلنسان ، نفس المرجع 



63

ة           طتھا الثقافی ات  أنش ارس الجمعی أن تم ترط  ب ذي یش ات  ال انون الجمعی آخر في ق
و  ى أال یك ة  ، عل یة  واالجتماعی یم  والریاض الف   الق ا یخ ھا م ین أغراض ن ب ن م

داقة         ... اإلسالمیة  اء والص ات اإلخ بة لجمعی ھ بالنس س موقف انون نف ویكرر  ھذا الق
االت    ي المج اون ف دافھا التع ن أھ ون م أن یك نص ب ث ی ة حی ة الیمنی ي الجمھوری ف
ام    المیة وأحك یم اإلس الف  الق ا ال یخ ادیة بم ة واالقتص ة والفنی ة واالجتماعی  الثقافی

  "    الدستور وقانون الجمعیات
  الخاتمة

  
ي            نیفھا ف ن تص ات یمك وین الجمیع احة تك ي مس دده ف ات المح ول إن المعوق ویمكننا الق

  :ثالث مستویات

إنوني :األول  توري وق م   : دس ة رق ات االھلی ات والمؤسس أنون الجمعی ث إن ق ) ١(حی
ات  والئحتھ التنفیذیة التشكل مواده واحكامھ معوقات ل ٢٠٠١لسنة  حریة تكوین الجمعی

وھره         ق وج رى ال تتس ة اخ ول قانونی اص حق ن اختص ام م من احك ل تتض ب ب فحس
ھ        ن احتوائ ال ع ات فض رائم والعقوب  -ونقصد بذلك تلك االحكام التي تنتمي لقانون الج

تور      واد الدس ن م ض م ة         -وكذا بع ان الدولی وق اإلنس ق حق اقض ومواثی واد تتن ى م عل
  .ریة الیمنیةالتي صادقت علیھا الجمھو

م      : إجتماعي :الثاني د یتس ذي ق انوني ال نص الق الیكمن دائما القصور أو اإلنتھاك في ال
نص        ال ی بیل المث ى س ة فعل ة المجتمعی بالمثالیة بل في أحیان كثیرة یكون مصدره الثقاف
ة    ة المجتمعی ن الثقاف ا م تمد دالالتھ امین تس وم مض ن للمفھ اواه ولك ى المس انون عل الق

ب         : في الذاكرة الجماعیة المستبطنھ لم الترات ي س دنیا ف ات ال ل، الفئ رأه، الطف ة الم مكان
  .االجتماعي بما فیھا األقلیة الیھودیھ 

دني   : الثالث  ع الم ات المجتم ة       : منظم وعیة حری الج بموض درس أو نع ا أن ن ن لن الیمك
ث اساس     ر ثال ا كعنص ي تكوین الجمعیات دون النظر إلى منظمات المجتمع المدني ذاتھ

. في حقل االختبار فھي أي القانوني والثقافي ودرجة مأسسة المنظمات مترابط عضویًا
ة     عف المأسس م بض ھ  (ومنظمات المجتمع المدني في الیمن تتس درجات متفاوت اءًا  ) ب وبن

ذ            ات اخ ة الجمعی وین حری احة تك یع مس ى توس ادف إل دخل الھ د الت ي عن ھ ینبغ علی
  .راتیجیاتالمكونات الثالث في البرامج واالست

  
  التوصیات

  
والئحتھ التنفیذیة ال تتوافق  ٢٠٠١لسنة ) ١( بما أن العدید من مواد القانون رقم  - ١

  : مع
إعالن (مواثیق حقوق اإلنسان الدولیة وإعالنات مبادئ حریة تكوین الجمعیات -

، وإعالن حریة   ٢٠٠٠الدار البیضاء بشإن حریات الجمعیات أكتوبر 
). ١٩٩٩لعربیة عمإن مایو الجمعیات في الدول ا

.بعض مواد دستور الجمھوریة الیمنیة-
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توري        نص الدس ع ال تالءم م د ی انون جدی دار ق رورة إص ى ض دعو عل ھ ن اءًا علی وبن
ل   ومواثیق حقوق اإلنسان الدولیة، وإعالنات حریة الجمعیات ونؤكد على العمل من أج

  -:إلغاء أو تعدیل المسائل التالیة
أه (ة الترخیص العمل على إلغاء إلی نوي / عند النش اد  ) الس ار   واعتم ام األخط نظ

  .أو النشر في الصحیفة فقط) العلم والخبر(
 ة      (العمل على إلغاء شرط اإلشعار البنكي رة القانونی داره الفق دد مق ذي ال تح وال

ًا    ھ مفتوح ل تركت یس      "ب ص لتأس غ المخص داع المبل ي بإی عار بنك ار إش إحض
دده    " لمخصصالمبلغ ا"وعبارتي ". المؤسسة ة تح ل اإلدارة المختص مفتوح جع

).ومنحھا ذلك سلطة التعامل بانتقائیة مع المنظمات) $٥٠٠٠(بما یعادل 
    اییر اإلدارة ادئ ومع دني بمب التزام اإلدارة المختصة وكذا منظمات المجتمع الم

).األمر الذي یؤدي إلى سھولة الحصول على المعلومات بشفافیة. (الرشیدة
ى إ ل عل اء العم دیل(لغ ع  ) تع ات المجتم اط منظم اظم لنش انون الن واد الق ن م م

ة     ). (وفقًا للنموذج المعتمد من قبل الوزارة(المدني عبارة  اء كاف ي إلغ ك یعن وذل
ن    ). الخ...تأسیس ، نظام محاسبي، بنیة المؤسسة: أشكال النماذج لفًا م دة س المع

.قبل اإلدارة المختصة
 اعدات   المواد) تعدیل(العمل على إلغاء التي تعیق وصول الدعم والھبات والمس

ات،    ة للجمعی ة والدولی ؤون       (المحلی ي ش لطة ف دخل الس ن ت ل م ذا یقل وھ
). الجمعیات

   رافیًا ة دورًا إش نح اإلدارة المختص ي تم ة الت واد القانونی دیل الم ى تع ل عل العم
ة         ة اإلداری ذه الھیئ رار تتخ اف أي ق د إیق ى ح ل إل س مجل /ورقابیًا ال محدود یص

.الھیئة العامة/األمناء
     ع ات المجتم اط منظم اظم لنش العمل على إلغاء كل الفقرات من مواد القانون الن

.المدني المتضمنة تمیز على أساس الدین
   ول ى حق ة إل اظم المنتمی انون الن ي الق ة ف واد القانونی ل الم اء ك ى إلغ ل عل العم

.الخ...قانونیة أخرى مثل قانون الجرائم والعقوبات
ات          الع ل الجمعی ة ح إلدارة المختص ز ل ي تجی ة الت واد القانونی اء الم مل على إلغ

ي      دفاع ف ق ال تنفاذ ح وجعل القرار بید اإلرادة المؤسسة أو بحكم قضائي بعد اس
. محاكمة علنیة وعادلة

   ف ات تختل العمل على صیاغة مواد قانونیة تنص على عدم منح اإلشھار لجمعی
). تناسخ(ح على التشابھ في تسمیتھا بمفردات دالة بوضو

  اء ى إلغ م       / العمل عل انون رق ن الق ردات م ض المف دیل بع نة  ) ١(تع م ٢٠٠١لس
ادة        ) ٢٣(وتحدیدًا المادة  من الم ث تتض ات حی اعدات والھیئ ي المس ة بتلق المتعلق

ة   ارات مفتوح ى عب یم     : (عل ارض والق وزارة، ال تتع ة ال وزارة، موافق م ال عل
).اإلسالمیة

دني    /العمل على إلغاء ع الم اط المجتم تعدیل المواد الواردة في القانون الناظم نش
ارات   المتعلقة باالعفاء الجمركي بحیث یجعلھا سھلة وغیر معقدة وخالیة من عب
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ل وزیر : مث راح ال ى اقت اًء عل ل(بن ة والعم ؤون االجتماعی ر الش ة ) وزی وموافق
.وزیر المالیة

     تھالك ة اس ق بتعرف نص المتعل ال ال اء    العمل على إعم اه والكھرب یض  (المی تخف
٥٠ .(%  

ا          -٢ ن متنھ ا م ا ومعانیھ تمد دالالتھ ات تس وین الجمعی ة تك )   paradigm( إن حری
ى    ق  إل ان وال تتس وق اإلنس ق  حق ة ومواثی یم الدیمقراطی ادئ  والق ن المب ي م المرجع
لمي     ع الس ة التجم ا  بحری  إطاره حریة الرأي والتعبیر حیث ال یمكن تناولھا دون ربطھ

ن        ات م تخراج المعوق رورة اس دعو لض ھ ن ر وعلی ة  التعبی حافة  : وحری انون الص ق
یم    ٢٠٠٣لسنة ) ٢٩( م ، وقانون رقم ١٩٩٠لسنة ) ٢٥( والمطبوعات رقم  ان تنظ بش

  .المظاھرات والمسیرات

ي   -٣ ل ف انوني، ب نص الق مي أو ال ب الرس ى الجان ًا إل ات دائم در المعوق ود مص ال یع
  :وعلیھ نؤكد على ضرورة. بنیة منظمات المجتمع المدني ذاتھا أحیان كثیرة یكمن في

  .العمل على تقویة البعد المؤسسي  لمنظمات المجتمع المدني -
) .بناء التحالفات والمناصرة(تعزیز التنسیق والتعاون والتشاور -
. العمل  على تأسیس شبكات نوعیة -
.بناء المھارات والقدرات -
.اشطینرفع مستوى الوعي  لدى الن -
. محاولة إیجاد طرق ووسائل  للتمویل الذاتي -
ید - م الرش ادئ  إدارة الحك ز مب ائلة: تعزی ة ( المس ة وخارجی فافیة )  داخلی ، وش

إلخ ... 
)المؤسسي ( تدریب الناشطین على العمل الجماعي  -
لطة     - ین الس ل األدوار ب ى تكام العمل على خلق وتعزیز ثقافة الشراكة القائمة عل

.  المجتمع المدني ومنظمات
ل           - ى العم وم عل ة  تق ة داخلی اء أنظم ة إنش ى كیفی ات عل مساعدة وتشجیع الجمعی

.الجماعي المؤسسي 
ا  - دعم وتشجیع المنظمات الممثلة لفئات أدنى سلم التراتب االجتماعي وخاصة م

.تسمى المنظمات األشد فقرًا حسب التسمیة الرسمیة
طة        - ات الناش اء المنظم جیع وإنش ات      تش دفاع  والدراس د وال ال الرص ي مج ف

ات      و المنظم ھ نح جیع التوج الحقوقیة ، والمرأة، والطفل ونشدد على إنشاء وتش
النشطة في مكافحة الفساد  والثأر وذلك تلبیة لالحتیاجات المجتمعیة

ي   - روع ف ات أو ف یس منظم ى تأس طین عل ات والناش جیع المنظم وة وتش دع
. من السكان%  ٧٠ما یقارب المناطق الریفیة التي یقطنھا 

   
  المصادر والمراجع 

  :الوثائق المعتمدة: أوًال
.اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان .١
.العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة.٢
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.اتفاقیة الحریة النقابیة وحمایة حق التنظیم النقابي.٣
.مم المتحدةإعالن مدافعي حقوق اإلنسان الصادرة عن الجمعیة العمومیة لأل.٤
.١٩٩٩إعالن حریة الجمعیات في الدول العربیة الصادر في عمان، مایو .٥
.٢٠٠٢إعالن الدار البیضاء بشأن حریة الجمعیات الصادر أكتوبر .٦
.١٩٩٠االتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع العمال المھاجرین وأفراد أسرھم .٧
.١٩٦٠االتفاقیة الدولیة بشأن وضع األشخاص عدیمي الجنسیة .٨
.١٩٦٩االتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع التمییز العنصري .٩
.١٩٥٤االتفاقیة الخاصة بوضع الالجئین .١٠

.١٩٧٦االتفاقیة الدولیة لقمع جریمة الفصل العنصري والمعاقبة علیھا .١١
. دستور الجمھوریة الیمنیة .١٢
.٢٠٠١لسنة )١(قانون الجمعیات والمؤسسات األھلیة رقم .١٣
وز   .١٤ س ال یس مجل رار رئ م ق نة )١٢٩(راء رق انون     ٢٠٠٤لس ة لق ة التنفیذی أن الالئح بش

.٢٠٠١لسنة )١(الجمعیات والمؤسسات األھلیة رقم 
.بشأن الجمعیات واالتحادات التعاونیة )٣٩(قانون رقم .١٥
.بشأن تنظیم النقابات العمالیة ٢٠٠٢لسنة ) ٣٥(قانون رقم .١٦
.ا العامبشأن الغرف التجاریة والصناعیة واتحادھ) ٣٨(قانون رقم .١٧
.بشأن األحزاب والتنظیمات السیاسیة ١٩٩١لسنة ) ٦٦(قانون رقم .١٨
.بشأن القانون المدني ٢٠٠٢لسنة ) ١٤(قانون رقم .١٩
.بشأن جرائم و العقوبات  ١٩٩٤لسنة ) ١٢(قرار جمھوري بالقانون رقم .٢٠
.١٩٩٠لسنة ) ٢٥(قانون الصحافة و المطبوعات رقم .٢١
.ظیم المظاھرات والمسیراتبشأن تن ٢٠٠٣لسنة ) ٢٩(قانون رقم .٢٢

  
  : مراجع عامة: ثانیًا

ي ،    . أبیكو ، شیالكار .١ الم الحنك ریم س الیمن بین المدنیة والصراع األھلي؛ ترجمة عبد الك
.٢٠٠٤المركز العربي للدراسات اإلستراتیجیة، : صنعاء 

وال والعالق  : المجتمع العربي في القرن العشرین . بركات ، حلیم.٢ . ات بحث في تغیر األح
.٢٠٠٠مركز دراسات الوحدة العربیة ، : بیروت 

ین .٣ ل ، حس ي  . جمی وطن العرب ي ال ان ف وق اإلنس روت . حق دة : بی ات الوح ز دراس مرك
.٢٠٠١العربیة ، 

واقع المنظمات الغیر حكومیة لحقوق اإلنسان . شمسان، عبد الباقي ومحمد أحمد المخالفي.٤
یمن      ي ال راكة ف ى الش ره عل یمن . وأث ان    مرك: ال وق اإلنس ل لحق ات والتأھی ز المعلوم

،٢٠٠٦.
دین   . صائدي ، أحمد قائد .٥ د ال حركة المعارضة الیمنیة في عھد اإلمام یحیى بن محمد حمی

.٢٠٠٠مركز الدراسات و البحوث الیمني، : صنعاء ). ١٩٤٨-١٩٠٤(
ؤاد  .٦ اء ف د اهللا ، ثن ي   . عب وطن العرب ي ال دیمقراطي ف ر ال ات التغیی روت . آلی ز مرك: بی

.١٩٩٧دراسات الوحدة العربیة ، 
ي     ). وآخرون(عثمان ، عبده علي .٧ ع الیمن ي المجتم یة ف ات الھامش ة  : الجماعات والفئ دراس

الجھاز المركزي : صنعاء. میدانیة ألوضاعھا االجتماعیة واالقتصادیة في المدن الرئیسیة 
.١٩٩٦لإلحصاء، 

رون (كواري، علي خلیقة .٨ ي والدیمقر  ). وآخ یج العرب ة  الخل روت . اطی ات   : بی ز دراس مرك
.٢٠٠٢الوحدة العربیة ، 

ة   . مقرمي، عبد الملك .٩ ورة الیمنی اء     : التاریخ االجتماعي للث ول بن یولوجیة لتح ة سوس رؤی
.  ١٩٩١دار الفكر العربي ، : بیروت . القوة 
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ي    . مكرد، عبد السالم ورضاء قرحش .١٠ ابي ف ل النق المساواة بین النوع االجتماعي في العم
االتحاد العام : صنعاء). دراسة عن المرأة النقابیة في القطاعین المنظم وغیر المنظم(ن الیم

.٢٠٠٦لنقابات العمال، 
د .١١ ام محم انع ، إلھ یمن  . م ي ال یة ف ات السیاس زاب والتنظیم ة )١٩٩٣-١٩٤٥(األح دراس

.١٩٩٤سلسلة كتاب الثوابت، : صنعاء .تحلیلیة 
.٢٠٠٤مركز المعلومات لحقوق اإلنسان،: الیمن. ةدلیل المنظمات الغیر الحكومیة الیمنی.١٢
  

  :الدوریات : ثالثًا 
ي       : " حسن مصطفى .١ وطن العرب ي ال دیمقراطي ف ال ال م االنتق ة ومھ اعب  : القومی مص

دد  " الحاضر ومطالب المستقبل  روت   ٢٩٩، مجلة المستقبل العربي ، الع  ٢٠٠٣، بی
.

را : " عبد اهللا ثناء فؤاد .٢ ة  اإلصالح السیاسي ، خب ر  (ت عربی ة   : مص ة حال ، )" دراس
.٢٠٠٣، بیروت  ٢المجلة العربیة للعلوم السیاسیة ، العدد

اھر  .٣ ب الط ي    : " لبی دني العرب المجتمع الم دیمقراطي ب روع ال ة المش ة " عالق ، مجل
.١٩٩٢المستقبل العربي بیروت 

   
  :التقاریر : رابعًا 
ان والدی   .١ وق اإلنس ي لحق د الیمن نوي للمرص ر الس ل  التقری ادر أبری ة الص مقراطی

٢٠٠٧.
ام     .٢ یمن لع ي ال حفیة ف تقریر السنوي لمنظمة صحفیات بال قیود حول الحریات الص

٢٠٠٦.
ول  .٣ ة ح اء     : تقریر الظل للمنظمات غیر الحكومیة الیمنی ة القض ذ اتفاقی توى تنفی مس

.٢٠٠٦للعام ) السیداو(على جمیع أشكال التمیز ضد المرأة 
.٢٠٠٦الحریات الصحفیة للعام تقریر مركز التأھیل وحمایة .٤
ر   .٥ ن الفق ف م تراتیجیة التخفی یط  ) ٢٠٠٥-٢٠٠٣(إس ن وزارة التخط ادرة ع الص

).الیمنیة(والتعاون الدولي 
.لحقوق اإلنسان الصادر عن وزارة حقوق اإلنسان  ٢٠٠٤التقریر الوطني .٦

  
  ):أوراق العمل(الندوات : خامسًا
د   " شمسان عبد الباقي ، .١ ي ال اب السیاس یمن     الخط ي ال الح ف ات اإلص ، " یمقراطي وأولوی

ز      ا مرك ي نظمھ ي ، الت ورقة عمل تدریب في ندوة تقییم برامج اإلصالح في الوطن العرب
.٢٠٠٦المعلومات والتأھیل لحقوق اإلنسان ، عدن 

ـ .٢ ي . " ـــ ارس المجتمع اني والمم ل اإلنس ین المتأص وة ب یر الفج یة : تجس وق السیاس الحق
تماعیة للفئات المھمشة في المجتمع الیمني ، ما یسمى باألخدام إنموذجًا واالقتصادیة واالج

ات     "  اوي وتجمع ات المح اني لجمعی اوري الث اء التش دوة اللق ي ن دمت ف ل ق ة عم ، ورش
.٢٠٠٦الصفیح بالیمن ، عدن 

ین ،    .٣ د حس رح محم ات    "ف ائج انتخاب ر نت دى تعبی زاب     ١٩٩٣م واقعي لألح م ال ى الحج عل
ي  / ة عمل قدمت في ندوة مستقبل الدیمقراطیة واألحزاب ، ورق"والتنظیمات التنظیمات الت

.  ١٩٩٧نظمھا مركز دراسات المستقبل ، صنعاء 
ة   "مخالفي محمد أحمد ، .٤ ات األھلی ل   "العقوبات في قانون الجمعیات والمؤسس ة عم ، ورق

ل   ھ ال      : قدمت في ندوة مستقبل العمل األھ د والئحت ات الجدی انون الجمعی ل ق ي ظ ة  ف تنفیذی
.٢٠٠٤التي نظمھا ملتقى المجتمع المدني ، صنعاء ، 
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ي         "ھداش صالح ، .٥ ة ف اییر الدولی ة والمع ریعات الیمنی ین التش ة ب ات ، مقارن حریة الجمعی
.، نفس المرجع " مواثیق حقوق اإلنسان

  
  : رسائل جامعیة: سادسًا 
اقي ، .١ د الب ان عب ي "شمس ي الیمن اب السیاس رامج األح: الخط ل ب ات تحلی زاب و التنظیم

ات    ة انتخاب یة الیمنی ورة   (، "   ١٩٩٣السیاس ر منش تیر غی الة ماجس وم   )رس ة العل ، كلی
.١٩٩٨-١٩٩٧) تونس(اإلنسانیة واالجتماعیة 
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