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 أدلة الدولة المدنية الديمقراطية عن
 

بينما يواصل اليمنيون في جميع أنحاء البالد نضالهم السلمي من أجل بناء دولة  

وقد تكون متعارض  في بعض  –مدني  ديمقراطي ، تدفقت أمامنا مفاهيم متعددة 

حول الديمقراطي  والدول  المدني . لذلك، وكجزء من مشروع منتةد   –األحيان 

تحةاد األوروبةي أ ةد المركةز اليمنةي الذي أسةهم فةي تمويلةل اا 1لمدنيالمجتمع ا

لقياس الرأي العام هذه السلسل  من األدل  حةول الدولة  المدنية  الديمقراطية  مةن 

 أجل المساهم  في نقاش أكثر استنارة حول هذه القضايا في اليمن. 

منةي لقيةاس وأثناء إ ةداد وتصةميم هةذه السلسةل  مةن األدلة ، يفتةرض المركةز الي

الرأي العام أن الدول  المدني  الديمقراطي  تقوم  لى  دد من الركةازز المهمة  ا 

ألنهةةةا قويةة  التةةةرابط. وفةةةي لةةةل الدولةةة  المدنيةةة   بعضةةةها  ةةةن بعةةةض تنفصةةل 

 الديمقراطي :

يتمتع جميع المواطنين البالغين بمشارك  متساوي  في اتخاذ القةرارات  ( أ

اانتخابةات والعمليةات السياسةي  التي تؤثر  لى حياتهم، حيث تشةجع 

األخر   لى المشارك  الوا ي  والفعال  لجميع المواطنين في العملي  

 السياسي . 
                                                           

1
منتد  المجتمع المدني هو مبادرة من المركز اليمني لقياس الرأي العام بهدف تقوي   مشروع  

المجتمع المدني في اليمن وقدرتل  لى التأثير اإليجابي في قضايا حقوق اإلنسان والديمقراطي . مكونات 

  ( يقدم معلومات  ن الديمقراطيwww.csfyemen.orgالمشروع هي موقع الكتروني  لى اإلنترنت )

وحقوق اإلنسان و ن المنلمات الدولي  واليمني  الناشط  في هذه المجاات إضاف  الى كل ما تحتاج )أنت( 

أن تعرف لكي تصبح ناشطا في هذا المجال، كذلك سوف يكون هناك العديد من إستطال ات الرأي العام 

اشطين الشباب في  دد من  مل مع المجتمع المدني و النلمجتمع المدني في اليمن، خمس ورش حول نشاط ا

 المدن اليمني ، و دد من األدل  حول القضايا المركزي  المتصل  بالدول  المدني  والديمقراطي . 
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مارسةة  يكةةون جميةةع المةةواطنين متسةةاوين أمةةام القةةانون  فةةال يمكةةن م ( ب

ه  لى أساس الجةنس، أو الةدين، أو التمييز ضد أي شخص أو إقصاؤ

لفزة  ااجتما ية ، أو األصةل، أو ، أو االعرقيةلون البشرة، أو الخلفي  

  لى أساس اإل اق . 

تةةتم كفالةة  سةةيادة القةةانون ويطبةةق القةةانون بشةةكل فعةةال، وسةةيقدم هةةذا  ( ت

 الدليل معارف أساسي  حول هذه القضي . 

يكون هناك فصل بين السلطات  أي استقاللي  كل من سلطات الدولة   ( ث

 ينبغةي، وبعض بعضها  ن الثالث )التنفيذي  والتشريعي  والقضازي ( 

 . بعضها  ن بعض تشرف هذه السلطات  لى  أن

تسةةةةمح التعدديةةةة  السياسةةةةي  بالتعةةةةايش السةةةةلمي لمختلةةةةف المصةةةةالح  ( ج

وأساليب الحياة مةن خةالل اا تةراف بتنةوع المصةالح فةي  والقنا ات

المجتمع، ومرا اة حقيق  أنل يجب  لى جميةع أفةراد المجتمةع تسةوي  

لتفةةاوض والوصةةول إلةةى حلةةول خالفةةاتهم مةةن خةةالل المشةةارك  فةةي ا

 مرضي . 

يبنةةي المواطنةةون  القةةات مةةع األشةةخاص الةةذين يكةةون لةةديهم أفكةةار  ( ح

، ويعبرون  ن وجهات نلرهم  الني ، ويناقشةون السياسةات شابه م

العام  بانفتاح، ويشكون أمرهم إلى حكومتهم في إطةار مجتمةع مةدني 

 فا ل. 

ي يشةمل العديةد مةن مبةاد  الحكةم الرشةيد الةذ العامة  تتبع  السياسةات ( خ

السةةمات الجيةةدة مةةن بينهةةا الشةةفافي ، والمسةةاءل ، وااسةةتجاب  لقضةةايا 

 المواطنين، والفعالي  والكفاءة، الخ. 

تتم كفالة  الحريةات المدنية  ) لةى سةبيل المثةال حرية  الةدين، وحرية   ( د

الكةةةالم(  وحقةةةوق اإلنسةةةان ) لةةةى سةةةبيل المثةةةال الحةةةق فةةةي الحيةةةاة، 

لحةق فةةي المحاكمة  العادلة (، وكةذلك تأييةةد والتحةرر مةن العبودية ، وا

 هذه الحريات والحقوق  لى نحو فعال. 

تسود الثقاف  المدني  التي يشارك من خاللها المواطنون بحرية  وبكةل  ( ذ

ثق  وفعالي  في  ملي  إ داد السياسات )المحلي (  لى أساس التسةامح 
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وق تجاه القو  المعارض ، وكذلك  لى أساس المعرف  الراسخ  بالحق

 والواجبات. 

هناك العديد من القضايا التي تتبادر إلةى األذهةان، ريةر أنةل يمكةن إدراج معلةم 

هذه القضايا تحت أي من المواضيع المذكورة أ اله ررم أن هذه القازمة  ليسةت 

 شامل . 
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 سيادة القانون 

 ما هي "سيادة القانون"؟

"مبدأ للحكم يكون فيل جميع وفقاً لتعريف األمم المتحدة، تشير سيادة القانون إلى 

  بمةةا فةةي ذلةةك األشةةخاص والمؤسسةةات والكيانةةات والقطا ةةات العامةة  والخاصةة

ن أمةةام قةةوانين صةةادرة  النيةة  وتطبةةق  لةةى المجتمةةع الدولةة  نفسةةها مسةةؤولي

بالتسةةةاوي ويحةةةتكم فةةةي إطارهةةةا الةةةى قضةةةاء مسةةةتقل، وتتوافةةةق مةةةع المعةةةايير 

 والمعاهدات الدولي  لحقوق اإلنسان". 

 سيادتها؟ عن التعريف يتحدث التي بالقوانين يقصد ماذا

ث  ةن منلومة  متكاملة  مةن التشةريعات المقةرة والمعلنة  وتشةمل مةا نتحةد نحن

 يلي:

: في معلم بلدان العالم، يتم توضيح المباد  األساسي  التي تةتم إدارة الدستور

سةتور الدول  والحفال  لى العدال  طبقا لهةا فةي دسةتور الةبالد، حيةث يوضةح الد

األسس التي تقوم  ليها الدول ، واإلجراءات التي يتم من خاللهةا إ ةداد القةوانين 

ومةةن يعةةد القةةوانين. وتعمةةل معلةةم الدسةةاتير كمقيةةدات لسةةلط  الدولةة  مةةن خةةالل 

وضةةةع خطةةةوط ا يمكةةةن لحكةةةام الدولةةة  تجاوزهةةةا كحقةةةوق اإلنسةةةان األساسةةةي  

 والحريات المدني . 
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المبةاد  األساسةةي  إلدارة الدولة  والحفةال  لةةى : وفيهةا يةةتم توضةيح القوواني  

 العدال  بطريق  أكثر تفصيالً، كقانون اإلجراءات الجزازي  والمدني .

تحتةةاج الدولةة  إلةةى لةةوازح تنفيذيةة  لتوضةةيح التفاصةةيل  :التنفيذيوو  اللوووا  

واآلليةةات المطلوبةة  للتنفيةةذ العملةةي والفعةةال للقةةوانين الفر يةة ، خاصةة  وأن  ةةدم 

واضح  في العديد من البلدان النامية  يعةد مشةكل  خطيةرة رالبةا مةا  وجود لوازح

 .ينتج  نها  دم تنفيذ القوانين األساسي  وإن نفذت تنفذ بشكل ضعيف

من المسؤوو  عؤن تيقيؤق  القانون؟ سيادة تتحقق قوانين وجود بمجرد هل لكن

 القانون؟

يجب أن يكةون هنةاك مؤسسةات  إذا تتحقق سيادة القانون بمجرد وجود قوانين،

مؤسسات:  تتولى تطبيق القانون بفعالي  و دال ، وفي الدول  الحديث  هناك ثالث

المؤسسةة  التشةةريعي  التةةةي تسةةن القةةةوانين وتراقةةب  مليةةة  تطبيقهةةا، المؤسسةةة  

القضازي  التي تفسر القوانين، والمؤسس  التنفيذي  "الحكوم " التي تتةولى تطبيةق 

 القوانين.

 األساسية لسيادة القانون؟  لركائزاما هي 

تعتمةةد سةةيادة القةةانون  لةةى أربةةع ركةةازز مهمةة ، وهةةذه الركةةازز ااربةةع يجةةب أن 

  :لضمان سيادة القانون جميعها حاضرةتكون 

: لتتحقةةق سةةيادة القةةانون فةةي مجتمةةع مةةا يجةةب أن يكةةون المشووعيةي  (1

يمتثل  القانون ممثال لإلرادة الجمعي  لهذا المجتمع، حيث من الصعب أن

الناس لقوانين ليست مشرو   في نلرهم، كما أن من الصعب قبةول أي 

قةوانين كمنلومةة  مشةةرو   مةةا لةةم يةةتم التوصةةل إليهةةا مةةن خةةالل العمليةة  

 الديمقراطي  التوافقي .
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 ما الذي قد يودي إلى عدم المشروعية؟

 قد تنعدم المشرو ي  ألسباب  ديدة منها:

 بشةأن المالمةح األساسةي    ندما ا يتوصل المجتمع إلةى اتفةاق

، لةةةةن يكةةةون هنةةةةاك أي نلةةةةام دسةةةةتوري هيكليتهةةةةاللدولةةة  أو 

 مشروع. 

   ندما تكون إجراءات اقتراح ومراجعة  وسةن القةوانين معيبة 

 )تشوبها  يوب(. 

  ندما تخدم القوانين مصالح مجمو   صغيرة فقط مةن النةاس 

 وليس المجتمع ككل.

 رجية  أو  نةدما  ندما يتم فرض القوانين مةن قبةل أطةراف خا

 يتم توارثها من أنلم  رير ديمقراطي . 
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 فر ي  هي:  ناصر أربع  من العدال  : تتكونالعدال  (2

: يجةةب تطبيةةق القةةوانين العدالوو   ووي ق ايوون القووانون   ( أ

بالتسةةاوي  لةةى جميةةع المةةواطنين بغةةض النلةةر  ةةن الجةةنس أو 

 الدين أو الطازف  أو الفز  ااجتما ي  أو اللون أو األصل.

: أن تكون اإلجراءات التي يتم مةن خاللهةا العدال  اإلجعا ي  ( ب

تطبيق القانون  ادل ، وأن تلتزم بها السلط  القضازي  والحكوم  

تبا هةةا موضةةح  فةةي رار. وهةةذه اإلجةةراءات التةةي ينبغةةي اباسةةتم

قوانين اإلجراءات الجزازي  والمدني ، والتي يجب أن تتوافق مع 

جرازيةة . وتحةةول العدالةة  اإلجرازيةة  المعةةايير الدوليةة  للعدالةة  اإل

 دون حدوث أي انتهاك من قبل الشرط  والسلطات األخر  

تحقق القوانين العدال  : حماي  حقوق اإلنسان يالحعيات ( ت

للجميةةةع  نةةةدما يكةةةون هنةةةاك ا تةةةراف وتأييةةةد لحقةةةوق اإلنسةةةان 

 والحريات المدني  المقبول  دولياً. 

الوصةةول إلةةى العدالةة  يسةةمح  : إنالوصوووإ ىلووع العدالوو    ( ث

للمواطنين بحماي  حقوقهم من أي مخالفات أو انتهاكات ترتكبهةا 
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الدول  أو جهات أخةر . لةذلك، يةنعم المواطنةون بالعدالة   نةدما 

يكون لديهم القدرة  لى منع أي انتهاك لحقوقهم والحصول  لى 

الحلول المناسب  في حةال انتهكةت هةذه الحقةوق. وتسةود العدالة  

دة القةةةةةانون فعةةةةةالً  نةةةةةدما يةةةةةنعم المواطنةةةةةون الفقةةةةةراء وسةةةةةيا

  .والمحرومون )بمن فيهم النساء( بالعدال  بدرج  متساوي 

 

يعةد  ديلو  وويو  قوو ع ا مو  يق اون القوانون ةفعاليو           (3

األمن الشخصي أهم قضي  لمعلم الناس. فةذذا لةم يكةن األمةن الشخصةي 

د المواطنةةون ثقةةتهم مكفةةواً لعجةةز الدولةة  أو تقصةةيرها فةةي تةةوفيره، سةةيفق

، كمةا أن إخفةاق المحةاكم و ةدم يبدأون بأخذ حقهم بأيدديهمبالدول ، وقد 

قدرتها  لى حماي  الحقوق والملكيات  لى نحو كاف وبصورة مستمرة، 

أو  دم قدرتها  لى حل أي نزا ةات أخةر  بطريقة   ادلة  وسةريع  قةد 

إلى أخذ حقهةم بأيةديهم مةن خةالل العنةف والةذي قةد  تجعل الناس يلجأون

يؤدي في النهاي  إلةى اإلخةالل بالنلةام العةام واألمةن واألمةان. وبالتةالي، 

فذن وجود دول  قوي  توفر النلام واألمن وتطبق القانون بفعالي  مهم جداً 

 لسيادة القانون. 

 

تتركز في البلدان الديمقراطي  ا  :السل ات ةي  يالتوازن العواة  (4

السلطات في مؤسس  حكومي  معين ، بل يةتم توزيةع هةذه السةلطات  لةى 

، عمةل كةل واحةدة منهةا بشةكل منفصةل  ةن دد من المؤسسةات، والتةي ت

رير أنها في نفس الوقت تشرف  لى  مل المؤسسات األخر . و يطلق 

 لى هذا أيضاً مصطلح "الفصل بةين السةلطات". فمةن خةالل التأكةد مةن 

ط  التنفيذية  )الحكومة ( والسةلط  التشةريعي  )البرلمةان( الفصل بين السل

 مةل  بمراقبة  والسلط  القضةازي ، ومةن خةالل السةماح لهةذه المؤسسةات

 السدداتا  بددين والتددوا ن الرقابددة بعةةض، تسةةا د  مليةة بعضةةها  مةةل 

 بعةض فةي إطةار سةيادة القةانون، مةل بعضها المؤسسات  لى استيعاب 
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واإل ةةالم العمةةل كرقيةةب  لةةى أنشةةط  كمةةا أن بذمكةةان المجتمةةع المةةدني 

الحكوم   لى جميع المستويات، وبذمكان الجمهةور مسةاءل  القضةاء مةن 

 خالل المطالب  بالشفافي  واستقالل القضاء  ن السلط  التنفيذي .

 ما هي الموسسات المعنية بسيادة القانون وتحقيق العدالة؟

 بسةيادة ية معن واألهلية  والخاصة  العام  المؤسسات جميع أن صحيح

 القضةةازي القطةةاع وشةةركاء مؤسسةةات  لةةى سةةنركز أننةةا اإ القةةانون،

   ةةن تفعيةةل سةةيادة القةةانون فةةي المسةةؤول  بدرجةة  رزيسةة با تبارهةةا

 .المجتمع

: هو نلام المحاكم التي تفسر القانون وتطبقل باسم الدول ، ووفقةاً القضاء 

هةذه مسةؤولي  لمبدأ الفصل بين السلطات، ا يسن القضةاء أي قةانون )ألن 

ولي  السلط  التنفيذي (،  ( أو ينفذ أي قانون )ألن هذه مسؤالسلط  التشريعي

 رير أنل بداً من ذلك يفسر القوانين ويطبقها  لى حقازق كل قضي ، و ادة

مستويات مختلف   )محاكم ابتدازية  ومحةاكم اسةتزناف  من القضاء يتكون ما

 ومحكم   ليا( 

 

 مشكال  القضاء في اليمن

 .القضاء  مل في التنفيذي  السلط  وتدخل ااستقاللي   دم -
 والموارد التدريبي  الدورات في نقص من القضاء يعاني: والنزاه  الكفاءة انعدام -

 أنهم إلى التقارير تشير الذين القضاة من كبيرة مجمو   وهناك المولفين، و دد

 .فاسدون

 النلام هذا ألن محدوداً  الرسمي العدال  نلام خدمات  لى الحصول نطاق يزال ا -

  لى الحصول نطاق توسيع فذن ولذلك،. وتأثيره انتشاره في محدودي  من يعاني

 متحرك  محاكم وجود أن كما. مستقبال األولويات أهم من يكون أن ينبغي العدال 

 الرسمي العدال  نلام خدمات  لى الحصول  ملي  تسهيل  لى يعمل قد متنقل  أو

 .النازي  المناطق في
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: هةةي وزارة تتةةولى يزارة العوودإ 

ي  ااشةةةةراف  لةةةةى هيزةةةةات القضةةةةاء ولمسةةةةؤ

كةل الخةدمات  جهزة المعاون  لهةا، وتةوفيرواأل

 القضاء. ألجهزةداري  الفني  والمالي  واإل

 

: مجلةس السل   التشعيعي  

  إقةرار النواب) البرلمان( ويمةارس صةالحي

ها. فأي قةانون أ دتةل القوانين وتعديلها وإلغاز

تشةةريعاً أو قانونةةاً السةةلط  التشةةريعي  يسةةمى 

، وتعةةرف السةةلطات التشةةريعي  بمسةةميات  ديةةدة أهمهةةا البرلمةةان مشةةرو اً 

 لهذه المصطلحات معاني أكثر تفصيالً.والكونجرس ررم أن 

 

هةةةةو الممثةةةةل : النا ووووع العووووا   

للنياب  في العديد من القضايا،  القانوني الرزيس

والنيابةة  هةةي الجهةة  القانونيةة  المسةةؤول   ةةةن 

 متابع  القضي  في المحكم  الجنازي  ضد أي شخص متهم بمخالف  القانون. 

 

 –: سواء وفرتها الدول  أو تم التعاقد معها من قبل المةتهم هيئ  الد اع 

تلعب دوراً مهماً لضمان تطبيق القانون والعدال  اإلجرازي  والوصةول إلةى 

العدالةةة ، ريةةةر أن الكثيةةةر مةةةن المةةةواطنين فةةةي البلةةةدان الناميةةة  ا يمكةةةنهم 

الحصول  لى هيز  دفاع إما بسبب اافتقار إلى المال أو رياب حق الدفاع 

خالقي  في مهن  المحاماة واحةدة ببين. وتعد المعايير المهني  واألأو كال الس

من أهم الموضةو ات المثيةرة للنقةاش فةي هةذا الجانةب، وخصوصةا داخةل 

  الكيانات النقابي  للمحامين.
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 يعمةةل شةةخص هةةو( أنثةةى أو ذكةةر) العةةام المحقةةق:  العووا  المحقوون 

 أنةل كمةا ومواطنيهةا،( مؤسسةاتها من أي أو) الدول  بين بل موثوق كوسيط

 من  الي  بدرج  لكن البرلمان أو الحكوم  قبل من  ادةً  تعيينل يتم مسؤول

 التحقيق خالل من الناس  ام  مصالح تمثيل  ن مسؤواً  ويكون الحيادي ،

 التةةي  الرزيسة المهةام وتتمثةل. المواطنةون يرفعهةا التةي الشةكاو  ومعالجة 

 مةن  حلهةا ومحاولة  المواطنين شكاو  في بالتحقيق العام المحقق بها يقوم

 المحقق يسعى ما وأحياناً  البين، ذات إلصالح التوسط أو التوصيات خالل

 تةةردي  نهةةا ينةةتج التةةي العدالةة  نلةةام ومشةةاكل قضةةايا تحديةةد إلةةى العةةام

 معلم يتولى الوطني، المستو  و لى. األشخاص حقوق وانتهاك الخدمات

 مةةع وأحيانةةاً  بالكامةةل، العةةام القطةةاع مةةع للتعامةةل  ديةةدة مهامةةاً  المحققةةين

 الخةةةدمات مقةةةدمي المثةةةال سةةةبيل  لةةةى) أيضةةةا الخةةةاص القطةةةاع مكونةةةات

 (. التعاقدي 

 

: هةةةي سةةةلط  تمنحهةةةا الدولةةة  الشوووع   

صةةالحي  تنفيةةذ القةةانون وحمايةة  الممتلكةةات والحةةد مةةن 

، وتشةةمل المجتمعيةة حةةدوث الفوضةةى وااضةةطرابات 

لمشةةةروع للقةةةوة، ورالبةةةاً مةةةا صةةةالحياتها ااسةةةتخدام ا

تعةةرف قةةوات الشةةرط  بأنهةةا مؤسسةةات مسةةتقل   ةةن 

قوات الجيش أو أي مؤسسةات  سةكري  أخةر  معنية  بالةدفاع  ةن الدولة  

البلدان النامي  أو البلدان التي من ضد المعتدين من الخارج، لكن في العديد 

هةم مةن تعيش فترة ما بعد الصراع رالبةاً مةا يكةون أفةراد الشةرط  أنفسةهم 

يهةةةددون سةةةيادة القةةةانون بانتهةةةاكهم لحقةةةوق اإلنسةةةان أو د ةةةم المؤسسةةةات 

السياسةةي  ريةةر الديمقراطيةة  أو المشةةارك  فةةي الفسةةاد والممارسةةات ريةةر 

األمةةن( مهةةم جةةداً ) القانونيةة ، ولهةةذا السةةبب، فةةذن إصةةالح نلةةام الشةةرط 

 لترسيخ سيادة القانون في هذه البلدان.   

 



 

 

 

  
  14 

 
  

: إضةاف  إلةى الشةرط ، قةد القوواني  جهات أخعى معني  ةتنفيوذ   

يكةون هنةاك مؤسسةات أخةر  معنيةة  بتنفيةذ القةوانين والحفةال  لةى النلةةام 

العام تمنحها الدول  صالحيات لتنفيذ مهام معين  تتعلق بتنفيذ القانون، وهذه 

المؤسسات تختلف من بلد إلى آخةر. فعلةى سةبيل المثةال هنةاك مهةام توكةل 

تحقيقةةةات كمكتةةةب التحقيقةةةات الفيةةةدرالي إلةةةى الشةةةرط  السةةةري  وشةةةرط  ال

بالوايات المتحدة أو اانتربول الذي يعتبر شرط  جنازية  دولية . ومةا يهةم 

القانون هو أنةل يجةب  ليهةا العمةل فةي  بتنفيذجميع هذه المؤسسات المعني  

إطةةار القةةانون واالتةةزام بةةاحترام حقةةوق اإلنسةةان، كمةةا يجةةب  ليهةةا خدمةة  

 ع ككل.المجتم

 

إن وجود سجون فعال  ومأمون  أمةر ضةروري لتعزيةز سةيادة : السجون 

القانون في المجتمعات الديمقراطي . فهةروب السةجناء أو إطةالق سةراحهم 

مالزمةة  يةةؤثر سةةلباً  لةةى فعاليةة  المحةةاكم وأجهةةزة  مبةةان   وجةةود نلةةراً لعةةدم

الشرط  ويقوض مشرو ي  المؤسسات القضةازي ، وفةي نفةس الوقةت، فةذن 

مهملةة  قةةد يةةؤدي إلةةى انتهاكةةات  أو لارقابددة عةغيددر خاضددوجةةود سةةجون 

 خطيرة لحقةوق اإلنسةان كالتعةذيب أو ااحتجةاز لفتةرة زمنية  طويلة . لهةذا

السبب، ا يمكن إدارة السجون إا من قبل الدول  ووفقاً للةوازح والضةوابط 

المحلي  والدولي ، وا يمكن إدارة السجون من قبل أشخاص أو جهات رير 

 حكومي  ألن مثل هذه السجون تعمل خارج نطاق القضاء.

 

: بذمكان النقابات المهني  المشرو   كنقابةات الجهات غيع الحكومي  

والقضاة العمةل  لةى تطةوير كفةاءة وفعالية  األشةخاص العةاملين المحامين 

في نلام القضاء، وباسةتطا   هةذه الجهةات أيضةاً وريرهةا مةن المنلمةات 

رير الحكومي  تشجيع رقاب  المواطنين  لةى نلةام القضةاء، وكةذلك العمةل 
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فةي كصوت مؤثر لتعزيز سيادة القانون والحفال  لى زخةم اإلصةالحات )

كما أن بذمكان نقابات المحامين والقضاة، وكليات القانون، (. مجال القضاء

والمنلمةةةات ريةةةر الحكوميةةة ، ووسةةةازل اإل ةةةالم، والمةةةدارس، ونقابةةةات 

أصةةحاب األ مةةال، والجهةةات األخةةر  أن تلعةةب أدواراً مهمةة  فةةي تقةةديم 

الخدمات القانوني  للفزات السكاني  الفقيرة والضعيف  من أجل توسةيع نطةاق 

 .دال  ورفع مستو  الو ي العام واحترام سيادة القانونالحصول  لى الع

 

: تشةةةكل المؤسسةةةات لمؤسسوووات القضوووا ي  غيوووع الحكوميووو  ا 

القضةةازي  ريةةر الحكوميةة  سلسةةل  واسةةع  مةةن اآلليةةات القضةةازي  التقليديةة  

والعرفيةة  والدينيةة  ريةةر الرسةةمي  وريةةر الحكوميةة  التةةي تقةةدم خةةدمات فةةي 

مجال حةل النزا ةات والعدالة ، وأحيانةاً يكةون لهةا  القة  بالدولة  وتةديرها 

قضاء رير الحكومي من منلوم  قانوني  ثابت . وبشكل  ام، يتكون نلام ال

النسةةبي  ثقافيةةاً  -خةةالل المنلمةةات المجتمعيةة  التةةي تقةةدم نو ةةاً مةةن العدالةة  

ليهةةا. وفةةي نفةةس تتسةةم بالمشةةارك  وسةةهول  الوصةةول إ -وكفةةاءًة ومرونةةً  

الوقت، قد تعتمد هذه األنلم   لى إجراءات معقدة وريةر رسةمي ، وتفتقةر 

ن ومعةايير المسةاواة الدولية ، إلى الشفافي ، وتعجز  ن تأييةد حقةوق اإلنسةا

  .سيما تلك المتعلق  بالمرأة
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 لماذا تعتقر سيادة القانون مهمة لقيام الدولة المدنية الديمقراطية؟ 

معينةة   لشةةروط إن سةةيادة القةةانون مهمةة  لعمليةة  الديمقراطيةة  ألنهةةا تعةةد األسةةاس

 تعتمد  ليها الديمقراطي  كتالي:  

سيادة القانون أساساً للتعبير  ن اإلرادة الجما ي : فالقوانين تنلم  تعد 

مجتمعاتنةةةا مةةةن خةةةالل وضةةةع معةةةايير للسةةةلوك المقبةةةول والسةةةلوك 

المرفةةوض، ومةةن خةةالل تحديةةد توزيةةع المةةوارد العامةة ، ومةةن خةةالل 

 وفي لل .المجتمع  ن نياب  القوانين سن من ين أ ضاء البرلمانتمك

الةةديمقراطيات، تعبةةر القةةوانين  ةةن اإلرادة الجما يةة  للمةةواطنين ألن 

هةةذه القةةوانين يةةتم تصةةميمها ومناقشةةتها وإصةةالحها وسةةنها مةةن قبةةل 

سياسيين انتخبهم المواطنون. وإذا لم يتم تطبيةق القةوانين بموضةو ي  

وحيادي ، تصبح  ديم  الجدو ، وإذا كانت القوانين  ديم  الجةدو ، 

راء انتخابةات وإنشةاء مؤسسةات ديمقراطية  لسةن هةةذه فةال دا ةي إلجة

 القوانين. وبالتالي، فذن سيادة القانون مهم  لممارس  الديمقراطي . 

 اليمن في

 08 من أكثر أي) اليمن في والنزا ات الخالفات من العلمى الغالبي  حلت %

( القبلي أو العرفي) الرسمي رير العدال  نلام خالل من( النزا ات هذه من

 . ذلك ورير والتحكيم التوسط يشمل والذي

 مشرو يتل منها كثيرة فوازد لل أن  لى الرسمي رير العدال  نلام إلى ينلر 

 وقل  وشفافيتل،  ليل الحصول وسهول  القضايا، في الفصل وسر   النسبي ،

 مكلف، أنل  لى( المحاكم) الرسمي العدال  نلام إلى ينلر المقابل في. تكاليفل

 .إليل الوصول ويصعب فعال، ورير وفاسد، ومثقل،
 سيادة معايير مع دازماً  يتوافق هل :قبيل من  ديدة أسزل  هناك المقابل في 

 احترام يتم هل الكفاي ؟ فيل بما وحياديون مستقلون المحكمون هل القانون 

 قوا د هل ؟كاف نحو  لى األحكام تطبيق يتم هل القانوني ؟ المواطنين حقوق

 النساء بحصول تتعلق مخاوف وهناك بها؟ التنبؤ ويمكن واضح  القبلي التحكيم

 .العدال   لى المهمش  والفزات
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تعةةد سةةيادة القةةانون أساسةةاً للثقةة : ألن الديمقراطيةة  تعتمةةد  لةةى قةةدرة  

المواطنين  لةى مةنح الثقة  للسياسةيين الةذين انتخبةوهم ألنهةم قةادرون 

مةة  دوازةةرهم ومجتمعةةاتهم  لةةى أكمةةل وجةةل  لةةى أداء واجبةةاتهم وخد

وبناء  لى قيم أخالقي  سامي . فذذا لم يلتزم السياسيون بسيادة القانون 

في حال  تطبيق القوانين بصورة رير  ادل  أو في حالة   ةدم سةن  –

أنهةا تمةت مةن خةالل قةرارات  وأالقوانين من خالل التوافق السياسي 

لثقةةة  بالمؤسسةةةات السياسةةةي ، يفقةةةد المواطنةةةون ا –اسةةةتبدادي  فوقيةةة  

وبالتةةالي تعجةةز هةةذه المؤسسةةات  ةةن إرضةةاء المحكةةومين، ألن العقةةد 

ااجتمةةا ي بةةين الحكومةة  والمحكةةومين قةةد تةةم نقضةةل. وبالتةةالي، فةةذن 

 سيادة القانون مهم  لممارس  الديمقراطي .

 

تعةةةةةةةد سةةةةةةةيادة  

القةةانون أساسةةاً 

احتكةةةةةةةةةةةةةةةةةار 

ااسةةةةةةةةةةةةةتخدام 

المشةةةةةةةةةةةةةةروع 

وفقةةةةةةاً  للقةةةةةةوة:

يةةةةةة ، للديمقراط

تحتكةةةر الدولةةة  

ااسةةةةةةةةةةةةةتخدام 

المشةةةةةةةةةةةةةةروع 

للقةةةةةوة، حيةةةةةث 

يوضح دسةتور 

البلةةد والقةةوانين 

األخةةةر  متةةةى 

يسةةةةمح للدولةةةة  
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باستخدام القوة ومتى ا يسمح لها بذلك. كما توضح هذه القوانين متى 

يسمح للمواطنين باستخدام القوة ) لى سبيل المثال للدفاع  ن النفس( 

وتطبيقها  لى  –د هذه القوانين ومتى ا يسمح لهم بذلك. وبدون وجو

قد تحةدد القةوة والعنةف، بةداً  ةن التوافةق والمنافسة   –أرض الواقع 

الديمقراطيةة  السةةلمي ، مةةن يتةةولى السةةلط . لةةذلك، فةةذن سةةيادة القةةانون 

تسمح للسياسيين والصحفيين والمواطنين العاديين بالمشةارك  الكاملة  

ديمقراطيةة . وبالتةةالي، دون تخةةوف فةةي الحةةوار السياسةةي والمنافسةة  ال

 فذن سيادة القانون مهم  لممارس  الديمقراطي . 

 

تعةةةةةد سةةةةةيادة  

القةةةةةةةةةةةةةةةةانون 

أساسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاً 

لتسةةةةةةةةةةةةةةاوي 

الحقةةوق: ألن 

الديمقراطيةةةةة  

تعتمةةةةد  لةةةةى 

فكةةرة تسةةاوي 

جميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع 

المةةةةةةةةةواطنين 

بغةةض النلةةر 

 ةةن الجةةنس، 

سيادة القانون  لخ. وتكفلإ...، األصل القوميأو العرق، أو الطبق ، أو 

تطبيةةق جميةةع القةةوانين  لةةى نحةةو  ةةادل دون أي تمييةةز،  لةةى سةةبيل 

المثال ضد النساء أو أشخاص ذوي بشرة سوداء، أو من ينتمون إلةى 

ديانةات أخةر ، أو الفقةراء. فةةأي بلةد ا توجةد فيةةل سةيادة القةانون، قةةد 

يتحةةول النةةاس إلةةى "مةةواطنين مةةن الدرجةة  الثانيةة "  لةةى أسةةاس هةةذه 

ير. ولهةةذا السةةبب مةةن المهةةم جةةداً مالحلةة  كيةةف تةةتم معاملةة  المعةةاي
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األقليات من قبل القانون والقضاء في بلد معين. فال توجد ديمقراطية  

حقيقي  إا في البلد الذي تنعم فيها األقليةات بمعاملة  متسةاوي  وتعطةى 

نفةةةس الحقةةةوق )والواجبةةةات(. وبالتةةةالي، فةةةذن سةةةيادة القةةةانون مهمةةة  

 ي .لممارس  الديمقراط

فاانتلةام ااجتمةا ي  ااجتمةا ي: تعد سيادة القةانون أساسةاً لالنتلةام 

ضةةةةروري لتطةةةةوير الديمقراطيةةةة ، حيةةةةث يحتةةةةاج المواطنةةةةون إلةةةةى 

ااطمزنةةةان بةةةأن ممتلكةةةاتهم محميةةة ، وأن هنةةةاك التةةةزام بةةةالعقود، وأن 

الحريات المدنية  وحقةوق اإلنسةان محمية . لةذلك، فةذن سةيادة القةانون 

تساهم في الحفال  لى النلام ااجتما ي من خالل ضمان التعةويض 

أخطةةةةاء، وتنفيةةةةذ المسةةةةؤوليات واالتزامةةةةات ااجتما يةةةة   ةةةةن أي 

وتنليمهةةا، وحمايةة  األشةةخاص مةةن أي ممارسةةات تجاريةة  مخالفةة ، 

والحمايةةة  مةةةن التمييةةةز ااقتصةةةادي وااجتمةةةا ي، والحةةةل السةةةلمي 

للنزا ات. ففي رياب سيادة القةانون يسةود القلةق والجريمة  والعنةف، 

الفقةةر،  مكافحةة وتةةتم  لكةةن فةةي لةةل سةةيادة القةةانون ينمةةو ااقتصةةاد،

وتزدهر الثقاف  المدني . وبالتالي، فةذن سةيادة القةانون مهمة  لممارسة  

 الديمقراطي .
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 ؟تفعلهما الذي يمكن أن 

أمامةةك طةةرق  ديةةدة لكةةي تقةةوم بةةدور فا ةةل فةةي تعزيةةز وتطةةوير سةةيادة 

 القانون في اليمن. 

ومية  العاملة  أواً: هناك العديد من المنلمات الدولي  والمحلية  ريةر الحك

في جميع القطا ات المعني  بسيادة القانون في الةيمن، وبذمكانةك أن تطلةع 

بنفسك  لى  مل هذه المنلمات من خةالل زيةارة لموقةع منتةد  المجتمةع 

المةةةةةةةةةدني التةةةةةةةةةةابع للمركةةةةةةةةةةز اليمنةةةةةةةةةي لقيةةةةةةةةةةاس الةةةةةةةةةةرأي العةةةةةةةةةةام 

(www.csfyemen.org  .) 

ل مةةن خةةالل طةةرق أهةةم مةةن األول، بذمكانةةك القيةةام بةةدور فا ةةهةةو و: ثانيةةا

 ديةةدة دون انتلةةار اآلخةةرين لكةةي يرشةةدونك. مةةا يلةةي بعةةض المقترحةةات 

 للقيام بذلك:

ه لزمالزةك إ طةاؤ فيفضةلهذا الدليل جانباً بعد قراءتل   تضعا  (1

 . أو أصدقاءك خذه معك إلى المنزل لمناقشتل مع أسرتك أو

خلصةين فةي  ملهةم حسةب خذ هذا الدليل وأ طةل للمدرسةين الم (2

طلةةب مةةنهم أن يتحةةدثوا  ةةن سةةيادة القةةانون فةةي لهةةم وامعرفتةةك 

 الفصول الدراسي . 

لصةين فةي  ملهةم حسةب خذ هذا الدليل وأ طل للصةحفيين المخ (3

ي   ام  الناس طلب منهم أن يعملوا الكثير لتو معرفتك لهم، وا

بحةةث  ةةن هةةذه القضةةي  بنفسةةك، واكتةةب حةةول هةةذه القضةةي ، وا

 نشرها. بمواد صحفي  وقم 

مةةع أصةدقازك حةةول هةةذا الموضةوع وقةةم بتمثيلهةةا  أ ةد مسةةرحي  (4

أو فةي أو فةي قريتةك أمام المواطنين في الحةي الةذي تسةكن فيةل 
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ميةادين الحرية   والمدارس أو  لى المسرح في ساحات التغيير 

 لتو ي   ام  الناس حول الموضوع ]سيادة القانون[. 

لمناهضةةة  التمييةةز ضةةةد المةةرأة والفزةةةات  تحةةدث بصةةةوت  ةةال   (5

حيثما يحدث مثةل هةذا التمييةز فةي مجتمعةك أو بيزتةك، المهمش  

سةةاس لممارسةة  ألن التمييةةز اللفلةةي يعةةد بمثابةة  المقدمةة  أو األ

مةةن خةةالل القةةانون أو مةةن  سةةواءالواقةةع ) التمييةةز  لةةى أرض

خالل الممارس (. فال تشارك في ترسيخ هذا التمييةز مةن خةالل 

 التغاضي  نل أو تجاهلل. 

مشاكل المشار إليها أ اله خةالل أي طالب بذصالحات تتعلق بال (6

 قادم .أو فعاليات تلاهرات 

قةةم بمراقبةة  ومتابعةة  أي انتهاكةةات لسةةيادة القةةانون، وتأكةةد مةةن  (7

وجود األدل  الكافي  وإثبات التهم. وبعد إثبات مثل هذه التهم من 

حول  اخالل العديد من المصادر المستقل ،  ليك أن ترفع تقرير

 لحكومي  أو الصحفيين.ذلك إلى المنلمات رير ا

طلب منل أن مل ممثل دازرتك في مجلس النواب واقم بمتابع    (0

يكرس جهوده لتعزيز سةيادة القةانون فةي الةيمن. وإذا لةم تعةرف 

من هو ممثل دازرتك في مجلةس النةواب، بذمكانةك زيةارة موقةع 

( لمعرفة  مةن www.ypwatch.orgمرصد البرلمان اليمنةي )

 يمثل دازرتك. 

حكمةةين المحليةةين ) لةةى سةةبيل المثةةال تحةةدث مةةع الوسةةطاء والم (9

المشةةازخ( حةةول المشةةاكل المتعلقةة  بنلةةام العةةدل ريةةر الرسةةمي 

 )نلام التحكيم العرفي والقبلي(. 

منلمة  خاصة  بةك مةن أجةل الكفةاح والعمةل  لةى تعزيةز  س  أس   (18

 سيادة القانون. 

http://www.ypwatch.org/
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 يبدأ بك!التغيري 

لن يكون هناك دولة مدنية دون 

 مشاركتك!

 ابدأ بالعمل اآلن من أجل مين جديد!
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 المراجع 

 بناء  لى التقارير والوثازق التالي : الدليل تم إ داد 

م(: التقريةةةر السةةةنوي للعةةةام 2812منلمةةة  الشةةةفافي  الدوليةةة  ) -

 م. اليمن: 2811
2011-http://www.amnesty.org/en/region/yemen/report  

 م(2812يناير  19)تم اإلطالع  لى التقرير بتاريخ 

 م(: تقرير  ن اليمن:2818مؤشر التحول لبرتليسمان ) -
index.de/140.0.html#chap3-transformation-http://www.bertelsmann   

 م(. 2812يناير  16)تم اإلطالع  لى التقرير بتاريخ 

م(: القبازل وسةيادة القةانون فةي الةيمن. 2880كروستانج دانيال ) -

لمركةز دراسةات تقرير تم إ ةداده لتقديمةل فةي المةؤتمر السةنوي 

 23 – 22م، واشةةنطن دي سةةي، 2880الشةةرق األوسةةط  ةةام 

 : 2880نوفمبر 
tribes.pdf-http://www.bsos.umd.edu/gvpt/corstange/doc/corstange  

 م(. 2812ر يناي 16)تم اإلطالع  لى التقرير بتاريخ 

طةالع  لةى م(: دراسة  لال2818دويل القةوانين )معهد اهاي لتة -

 حال  سيادة القانون وقطاع العدل في اليمن، اهاي. 

م(: "نلةةةةةام القضةةةةةاء: المنلومةةةةةة  2887نجيةةةةةب الشةةةةةميري ) -

والمؤسسةةةات والتقاليةةةد." فةةةي كامةةةل مهةةةدي، أنةةةا ورث وهيلةةةين 

: الةةةيمن نحةةةو القةةةرن الحةةةادي والعشةةةرين. ااسةةةتمراري  اكنةةةر

 . 117 – 99والتغيير. الصفحات 

م(: الديمقراطيةة  1990يةة  للتنميةة  الدوليةة  )  الوكالةة  األمريةةك -

 والحكم. إطار  مل تحليلي، واشنطن دي سي. 

http://www.amnesty.org/en/region/yemen/report-2011
http://www.amnesty.org/en/region/yemen/report-2011
http://www.bertelsmann-transformation-index.de/140.0.html#chap3
http://www.bertelsmann-transformation-index.de/140.0.html#chap3
http://www.bsos.umd.edu/gvpt/corstange/doc/corstange-tribes.pdf
http://www.bsos.umd.edu/gvpt/corstange/doc/corstange-tribes.pdf


 

 

 

  
  24 

 
  

حةول تحليةل  م(: دليةل2880الوكال  األمريكية  للتنمية  الدولية  ) -

سيادة القانون في البلد. المنلوم  اإلسةتراتيجي  لسةيادة القةانون. 

دليةةةل لمسةةةزولي برنةةةامج الديمقراطيةةة  والحكةةةم التةةةابع للوكالةةة . 

 واشنطن دي سي. 

م(: تقريةةر حقةةوق اإلنسةةان 2811وزارة الخارجيةة  األمريكيةة  ) -

 اليمن:  –م 2818للعام 
http://www.state.gov/documents/organization/160081.pdf  

 م(. 2812يناير  10)تم اإلطالع  ليل بتاريخ 

م(: التقريةةر الثةةاني حةةول أداء 2811اليمنةةي ) مرصةةد البرلمةةان  -

 . )م، صنعاء2818أرسطس  –البرلمان اليمني )مايو 

امي العدل الرسمي وريةر الرسةمي م(: نل2886ليلى الزويني ) -

في اليمن. ورق   مل مقدم  لمةؤتمر حةول العالقة  بةين نلةامي 

 14 – 18العةةدل الرسةةمي وريةةر الرسةةمي فةةي أفغانسةةتان، فةةي 

م، كةةةابول أفغانسةةةتان. معهةةد الوايةةةات المتحةةةدة 2886ديسةةمبر 

 للسالم. واشنطن. 

  

 

 

http://www.state.gov/documents/organization/160081.pdf
http://www.state.gov/documents/organization/160081.pdf
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