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املقدمة:

يستهدف هذا املشروع الذي يشرف على تنفيذه ويدعمه مركز اليمن 
لدراسات حقوق اإلنسان في مضمونه التركيز على أهمية مخرجات مؤمتر 
احلوار الوطني، ويدعو إلى خلق رأي عام ملناصرة مخرجاته كونها تشكل 
أساس التغيير والتحوالت الدميقراطية التي تلبي مطالب الشعب التي 
  - الشبابية  والثورة  2007م  عام  منذ  السلمي  اجلنوبي  احلراك  عنها  عبر 
الشعبية التي اندلعت في كل محافظات البالد في فبراير 2011م، وهي 
املطالب التي جسدت في أهدافها اإلستراتيجية، الوصول إلى بناء الدولة 

املدنية الدميقراطية احلديثة وقيام احلكم الرشيد.
واستنادا لذلك برزت أهمية مواصلة الشراكة اجملتمعية في حتقيق هذه 
في  والتوعية  الوطني  احلوار  مؤمتر  مخرجات  مناصرة  خالل  من  األهداف 
تفاصيلها، وبالتالي متابعة ومراقبة تنفيذها على أرض الواقع مبشاركة 
املدني  اجملتمع  منظمات  والن  وشرائحه.  وفئاته  مكوناته  بكل  اجملتمع 
مناط بها مسؤولية هامة في حتقيق هذه املهمات واخلطوات واإلجراءات 
واألهداف ، تواصالً مع دورها االيجابي الفاعل الذي ترافق مع مسار حركة 
في  وذلك  الشامل  الوطني  احلوار  مؤمتر  وعمل  بدء  مسار  ومع  التغيير 
املرحلة  في  مهماتها  ابرز  فان  تنفيذ مخرجاته،  ومتابعة  ودعم  مناصرة 
اجملتمع  تكاملية مع مختلف مكونات  تتحدد في خلق شراكة  القادمة 
والتحديث  للتغيير  الداعمني  اجملتمع  ونشطاء  واملرأة  الشباب  وبالذات 

والدميقراطية وبناء الدولة املدنية الدميقراطية احلديثة . 
مركز  الذي يجسد من خالله  املشروع  هذا  تنفيذ  يأتي  ذلك  في ضوء 
اليمن لدراسات حقوق اإلنسان خلق شراكة بني منظمات اجملتمع املدني، 
مؤمتر  خملرجات  والدعم  املناصرة  مبهام  املرتبطة  األهداف  حتقيق  ولغرض 
واسعة  مجتمعية  شراكة  وخلق  اجملتمع،  في  ونشرها  الوطني  احلوار 
تضمن متابعة ومراقبة تنفيذها على األرض،  وحتقيق أهدافها في التغيير 
وبناء الدولة املدنية الدميقراطية احلديثة. لقد حرص مركز اليمن لدراسات 
حقوق اإلنسان من خالل هذا املشروع على دعم عدد من منظمات اجملتمع 
في  املشروع  أهداف  لتحقيق  وتكامل  شراكة  خالل  من  للعمل  املدني 
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وفعاليات  تنفيذها ألنشطة  احلوار من خالل  مؤمتر  ودعم مخرجات  مناصرة 
مختلفة حتددت بالتالي : 

عقد ورش عمل وحلقات نقاش.	. 
 عروض مسرحية.	. 
 طباعة ) بوسترات وبروشورات (  توعوية.	. 
إصدار كتيب يتضمن  ابرز محتويات األنشطة املنفذة في املشروع.	. 
إنتاج فالش تلفزيوني حول معاناة النازحني في محافظة أبني.	. 

اختار املركز لهذه الشراكة دعم عدد من املنظمات الناشئة والناشطة في 
اجملتمعات احمللية )عدن، أبني، حلج(،

وهي :)رابطة احملامني لتعزيز سيادة القانون، جمعية اإلخالص النسوية في 
محافظة أبني، فرقة أجيال املسرح، جمعية رفد للتنمية الريفية، في مديرية 

احلبيلني محافظة حلج وجمعية ملتقى الشباب العلمي لنهضة اجملتمع(.
لقد ركز املشروع الذي قامت املنظمات الشريكة على تنفيذ أنشطته على 
تناول أربع قضايا هامة جرى بحثها في مؤمتر احلوار الوطني الشامل ومت وضع 

احللول الناجعة لها في مخرجاته وهي:

الفساد - اخلدمة املدنية  - حقوق النازحني  - التعليم	 
وإصدار  مسرحيات  وعرض  نقاش  وحلقات  عمل  ورش  عقد  مت  حيث 
)البوسترات  والبروشرات (  التوعوية في هذه القضايا التي جرى تنظيمها 

في كل من محافظات ) عدن ،أبني ،حلج ( ..
ومن خالل هذا الكتيب حرصنا على توسيع الفائدة ونشر أهم ما قدم في 
هذه الورش واالستخالصات التي  مت اخلروج بها من هذه األنشطة والفعاليات.
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الفصل األول
أهداف املشروع .. اإلعداد.. املفاهيم

أهداف املشروع:
الهدف العام للمشروع:

تعزيز املشاركة الشعبية في دعم مخرجات احلوار الوطني واملرحلة االنتقالية.

األهداف الفرعية :
• نشر الوعي اجملتمعي مبخرجات احلوار الوطني 

أولويات  القرار لتنفيذ مخرجات احلوار ومبا يتفق مع  • املناصرة والضغط على صناع 
اجملتمع.

• إشراك اجملتمع احمللي في الرقابة والتقييم لتنفيذ مخرجات احلوار الوطني.

التخطيط واإلعداد للمشروع من قبل املنظمات الشريكة.
مت اإلعداد ملشروع دعم املرحلة االنتقالية ومخرجات احلوار من خالل اخلطوات اآلتية:

الغرض،  املصمم لهذا  النموذج  - وضعت كل منظمة شريكة خطة عمل بحسب 
تضمنت أهداف املشروع، واألنشطة املرتبطة به، والبرنامج الزمني للتنفيذ، واألطراف 

املستفيدة من املشروع، ومكان تنفيذه.
من  األنشطة،  لتغطية  اإلنفاق  جوانب  كافة  شملت  مشروع  لكل  ميزانية  وضع   -
أهمها : املواد القرطاسية، املواصالت، االتصاالت، الكوفي بريك، وجبة الغذاء، التوثيق، 
أوراق العمل، ايجار القاعات، طباعة البوسترات، والبنارات، والبروشورات. وكذلك النشاط 

املسرحي، وإنتاج فالش تلفزيوني، فضال عن النفقات اإلدارية للمنسق واحملاسب.

أبرز مخرجات فريق احلكم الرشيد في مؤمتر احلوار الوطني : 
احلوار  ملؤمتر  الثالثة  العامة  للجلسة  املقدم  الرشيد  احلكم  فريق  تقرير  استعرض 
أهداف الفريق العامة والتفصيلية ، والتي عمل على حتقيقها من خالل ثالث مجموعات 

منبثقة عنه.
وتضمن التقرير مشاريع القرارات التي توافق عليها الفريق، مع مراعاة مخرجات احلوار 

في بناء الدولة والقضية اجلنوبية، وشمل النص في احملددات الدستورية على:
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-  ال حصانة في جرائم الفساد مطلقاً.
- استقاللية وشفافية الهيئات الرقابية وإلزامها بنشر تقاريرها.

الضوابط  ووضع  احلكومية  واملشتريات  واملزايدات  املناقصات  في  اخملالفات  جترمي   -
والعقوبات الرادعة

كما تضمنت القرارات في احملددات التشريعية،
وجترمي التهريب بكافة أشكاله.

-  ال حصانة لشاغلي وظائف السلطات العليا وإخضاع اجلميع للمساءلة واحملاسبة.
-  اعتماد مبادئ احلكم الرشيد في كافة مرافق الدولة ومنظمات اجملتمع املدني.

- وجوب تطبيق مبدأ الشفافية الدولية في مجاالت الصناعات االستخراجية.
- تكافؤ الفرص وتقسيم املناصب العليا في الدولة بني الشمال واجلنوب مناصفة في 

حال بقاء الدولة الواحدة.
املدني بقواعد  والتنظيمات السياسية ومنظمات اجملتمع  تلتزم األحزاب  أن  - ضرورة 

الدميقراطية الداخلية وتطبيق مبادئ احلكم الرشيد داخل وخارج األحزاب واملنظمات.
-  أن تكون لألحزاب السياسية هيئة مستقلة ينتخب أعضاؤها من شخصيات نزيهة 

غير حزبية تقوم بتسجيل األحزاب وتقييم أدائها.
- أن تكون ملنظمات اجملتمع املدني هيئة مستقلة ينتخب أعضاؤها من شخصيات 

نزيهة غير حزبية وتقوم بتسجيل منظمات اجملتمع املدني وتقييم أدائها. 
وتضمنت أيضاً، أن تدعم احلكومة األحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات اجملتمع 

املدني في إطار املوازنة العامة ويحظر عليها أي متويل خارجي غير ذي غرض تنموي.
-  جترمي استغالل املال واإلعالم العام وأجهزة الدولة املدنية والعسكرية لصالح حزب 

أو فئة بعينها.
-  يحظر على احلزب أو االئتالف احلاكم تقاسم الوظيفة العامة في ما دون املناصب 

السياسية العليا.
-  يكفل الدستور حق املواطنني في تنظيم أنفسهم في األحزاب ومنظمات اجملتمع 

املدني مبا يعزز اإلرادة الشعبية.
- أن يكفل الدستور للمواطنني حق احلصول على املعلومات بشفافية تامة.

- أن يضمن القانون وجود األبعاد الثقافية والتربوية ملبادئ احلكم الرشيد. 
وضع  من  البد  أنه  تقريره  في  الواردة  اخملرجات  في  الرشيد  احلكم  عمل  فريق  وأكد 
سياسة وطنية تعكس صورة إيجابية للمرأة والشباب تعمل على إشاعة ثقافة خالية 
من التمييز ضدهما، وأن تضمن الدولة إلزامية ومجانية التعليم األساسي والتعليم 
الدولة  وتلتزم  لذلك،  احملققة  اإلجراءات  تتخذ  وأن  والفني-التقني،  واجلامعي   ، الثانوي 
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مبجانية الصحة وتعزيز وتفعيل اإلطار التشريعي والتنفيذي خلدمات الرعاية الصحية 
األولية.

بااللتفاف  أية سلطة تقوم  القرارات مقترحا بنص دستوري يجرم  تضمنت مشاريع 
على الدستور والقوانني أو تعطيل أحكامهما، وآخر يؤكد على األخذ مببدأ الفصل بني 
السلطات ومينع تغول أي سلطة على أخرى، وكذا نص دستوري يحرم و يجرم اجلمع بني 
السلطة و التجارة.وأكدت مشاريع النصوص الدستورية على فصل العمل احلزبي عن 
العمل املدني، وحتييد الوظيفة العامة وحترمي احتكارها أو استغاللها، فضال عن التأكيد 
الوحيد للفصل في  القضاء هو اخملتص  القضاء، بحيث يكون  على استقاللية ووحدة 
املنازعات أياً كانت، إلى جانب النص على أن يتم تولى مناصب احملكمة العليا ومجلس 
القضاة  جميع  من  املكونة  العمومية  اجلمعية  قبل  من  املباشر  باالنتخاب  القضاء 

مبختلف درجاتهم، وفقاً لنظام انتخابي خاص. 
الرشيد  احلكم  مبادئ  بأن  يقضي  دستورياً  توضيحاً  احلكم  فريق عمل  تقرير  وشمل 
القانون،  سيادة  والفعالية،  الكفاءة  والعدالة،  املساواة  الشفافية،  املساءلة،  تشمل 

توسيع املشاركة وبناء التوافق الداخلي.
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الفصل الثاني
أهمية الشراكة اجملتمعية في مكافحة

 الفساد وتعزيز مبادئ احلكم الرشيد

املنظمة الشريكة جمعية رفد للتنمية الريفية)محافظة حلج(
ورشة العمل حول: أهمية الشراكة اجملتمعية في مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ 

احلكم الرشيد: )19 نوفمبر 2013 م(
عقدت حلقة النقاش في محافظة حلج في 19 /11/ 2013م، استهدفت )30( مشاركاً 
ومشاركة من منظمات مجتمع مدني ومبادرات شبابية وأكادمييني وإعالميني وصحفيني 
مت  محلية،  ومجالس  عمالية  وجلان  واحتادات  ونقابات  ومحامني  اجتماعية  وشخصيات 

فيها  تقدمي أربع أوراق عمل من اجلهات املشاركة هي:

الورقة األولى حول: »مشاركة اجملتمع في مكافحة الفساد وحتقيق احلكم الرشيد«
إعداد/ عبداهلل قاسم سالم

ركزت ورقة العمل على أهمية مشاركة اجملتمع عبر منظمات اجملتمع املدني في اجلهود 
املنظمة التي تهدف إلى مكافحة الفساد ودعم مخرجات احلكم الرشيد الذي يعد من 
أهم فرق مؤمتر احلوار الوطني الشامل، مؤكدة أن شراكة اجملتمع املدني يشكل إستراتيجية 
ملكافحة الفساد مع الدولة، وفي هذا السياق ميكن عرض األفكار الرئيسة لورقة العمل 

على النحو اآلتي:

الفساد من منظور تشريعي :
- الفساد ظاهرة سلوكية متارس من قبل اإلنسان للحصول على مصالح خاصة بصورة 
اتفاقية  إعداد  على  املتحدة  األمم  عملت  وقد  باجملتمع  السائد  والعرف  للقانون  مخالفة 
لسنة   )47( رقم  القانون  أصدرت  ومبوجبها  عليها  اليمن  وقعت  الفساد  ملكافحة  دولية 
2005 م للتصديق على هذه االتفاقية، كما مت إصدار القانون رقم )39( لسنة 2006 م بشأن 
مكافحة الفساد عكس في مضمونه االتفاقية الدولية والقواعد احمللية مبا يحقق الغاية 
في مكافحة الفساد تشريعياً حيث جند أن القانون املذكور قد عرف الفساد بأنه استغالل 

الوظيفة العامة للحصول على مصالح خاصة مبا يخالف القانون.
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لسنة   )39( رقم  القانون  مبوجب   ، الفساد  ملكافحة  العليا  الوطنية  الهيئة  أنشأت   -
2006م وهي ذات شخصية اعتبارية ومستقلة مالياً وإدارياً، مقرها الرئيسي في أمانة 
عند  اجلمهورية  محافظات  بقية  في  لها  فروع  إنشاء  القانون  وأجاز  صنعاء  العاصمة 

االقتضاء بقرار من رئيس الهيئة ومنذ إنشائها لم تنشأ لها فرعاً حتى اآلن.
- تختص مبكافحة الفساد عدد من اجلهات األخرى اجلهاز املركزي للرقابة واحملاسبة، 
حددت  التي  الهيئات  من  وغيرها  واإلدارية  املالية  بالرقابة  املعنية  املرافق  في  اإلدارات 
اجلنائية،  احلقوق  في  العامة،  األموال  نيابات  ومنها  النافذة،  بالتشريعات  صالحياتها 
القضاء في محاكمة مرتكبي  املدنية، عن طريق  احلقوق  القانونية في  الشؤون  ووزارة 
 )31( رقم  اجلمهورية  رئيس  بقرار  العامة  األموال  محكمة  أنشئت  فقد  األفعال،  تلك 
لسنة 1996م واملعدل بقرار رقم ) 32( لسنة 2001م، وأنشئت محاكم األموال في أمانة 
هذه  إنشاء  مت  ثم  وأبني  تعز  حضرموت,  احلديدة,  عدن,  محافظات:  وعواصم  العاصمة 
احملاكم في بقية احملافظات، وتتكون هذه احملاكم من قاٍض واحد في احملكمة االبتدائية، 
بعد أن كان رئيس احملكمة االبتدائية في أمانة العاصمة واحملافظات هو القاضي اخملتص 

في النظر في مثل تلك القضايا قبل أن تنشأ هذه احملاكم. 
- عمل املُشرع اليمني والدولي على تقنني التشريعات املرتبطة بالفساد ومكافحته، 
واملؤسسات  واإلقليمية  الدولية  واملنظمات  الدول  وشراكة  التعاون  تعزيز  بهدف 
إلى مكافحة الفساد  الرامية  البرامج واملشاريع  بإعداد  املدنية في قيامها  واملنظمات 
وإرساء مبدأ النزاهة والشفافية في املعامالت اخملتلفة، مبا يكفل حتقيق اإلدارة الرشيدة، 
اجملتمع  ومنظمات  اجملتمع  ألفراد  الرقابي  اإليجابي  الدور  وتعزيز  املساءلة  مبدأ  وتفعيل 
املدني في الشراكة الفاعلة والنشيطة في محاربة الفساد ومكافحته، وتوعية أفراد 

اجملتمع مبخاطره.
الفساد.  التوعية في مكافحة  أساليب  والورش جزًء من  األنشطة  تعد مثل هذه   -
عبر  للفساد  املناهضة  واألنشطة  الفعاليات  وتنظيم  اجملتمع  دور  توسيع  فان  ولهذا 
التنسيق والتعاون فيما بني منظمات اجملتمع املدني، يعزز ويطور التدابير الالزمة للوقاية 

من الفساد وحتديث اآلليات والوسائل ملكافحته.

جرائم الفساد :
- للقيام بعملية مكافحة الفساد ال بد من معرفة األفعال التي تعد من جرائم الفساد 

التي عمل املشروع اليمني على حتديدها وهي على النحو اآلتي :

متس 1.  التي  والعقوبات  اجلرائم  وقانون  الفساد  مكافحة  في  عليها  املنصوص  اجلرائم 



11

الفساد .. اخطر   انتهاكات  حقوق اإلنسان

العامة،  األموال  واختالس  العدالة،  بسير  واخمللة  العامة،  والوظيفة  الوطني  االقتصاد 
واإلضرار باملمتلكات في القطاع اخلاص . 

رشوة املوظفني األجانب أو موظفي املؤسسات الدولية العمومية للقيام بعمل أو االمتناع 2. 
عن عمل ما إخالالً بواجباتهم ووظائفهم بقصد احلصول على منافع جتارية، أو مزايا غير 
مستحقة أو االحتفاظ بها متى تعلق األمر بتصريف األعمال التجارية الدولية، ويسري 
بشأنها احلكم الوارد في قانون اجلرائم والعقوبات، وكذا جرائم التزوير املتعلقة بالفساد 

املنصوص عليها في القانون. 
جرائم التصريف والتهرب اجلمركي والضريبي . 3. 
الغش والتالعب في املزايدات واملناقصات واملواصفات وغيرها من العقود احلكومية . 4. 
جرائم غسل العائدات الناجتة عن جرائم الفساد املذكورة هنا . 5. 
استغالل الوظيفة للحصول على منافع خاصة . 6. 

وذلك  والعقابية  الرقابية  اجلهات  لدى  موحدة  إحصائيات  لها  تتوفر  ال  هذه  الفساد  جرائم   -
لألسباب اآلتية: 

 وجود قضايا مقيدة لدى اجلهات الرقابية دون رفعها إلى النيابة العامة، ووجود قضايا مت 1. 
حتريكها لدى احملاكم دون املرور بأجهزة الرقابة والنيابة العامة. 

على الرغم من أن تبعية الدوائر القانونية في مرافق الدولة مالياً وإدارياً وفنياً لوزارة الشؤون 2. 
القانونية إال إنها لم ترفع بكافة القضايا التي لديها إلى الوزارة وبالتالي ال تشرف الوزارة 
على جميع القضايا، وهذا يجعل اإلحصاء لتلك القضايا غير دقيق ومتناقض مع اإلحصاء 

في األجهزة الرقابية والنيابية واحملاكم ووزارة الشؤون القانونية 

دور املؤسسات واملنظمات في مكافحة الفساد :
تلعب املؤسسات واملنظمات دوراً فعاالً ومؤثراً في مكافحة الفساد وآثاره، والكشف 

عنه وهنا ميكن التطرق لبعض من ادوار تلك املؤسسات وذلك على النحو اآلتي:
تشكل وسائل اإلعالم اخملتلفة الرسمية واألهلية مرتكزاً في لعب الدور الفعال واملؤثر في 1. 

ومكافحته.  منه  الوقاية  وكيفية  وآثاره  الفساد  مبخاطر  وتبصيره  اجملتمع  توعية  عملية 
ومثال على هذا ما حدث عند قيام الدولة بإعادة ميناء احلاويات في عدن من شركة دبي 
العقد  وأنهت  لالتفاقية  اخملالفة  الشركة  ممارسات  في  اخملالفات  ظهور  بعد  الدولة  إلى 
املبرم معها، وأيضاً ما أقدمت علية القيادة املالية خلليجي عشرين بإيقاف صرف املبالغ 
احملددة للمشاريع في حلج خلليجي عشرين بعد أن اظهرت الصحف أوجه الفساد في تلك 

املشاريع . 
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إلى حماية مصالح 2.  يهدف  ان تشكيلها  من  الرغم  على  الدولة  مرافق  في  النقابات  دور 
أعضائها إال أن ارتباطاً بالصالح العام يتطلب منها بالضرورة  فضح أركان الفساد في تلك 
املرافق عن طريق جمع املعلومات وإيجاد اإلجراءات والتدابير الالزمة مع اجلهات ذات العالقة 
ملكافحته، وهذا ينطبق على جميع املوظفني حيث أن كل موظف علم بواقعة جرمية من 
جرائم الفساد يقوم باإلبالغ عنها للجهات اخملتصة مع تقدمي ما لديه من معلومات حول 

ذلك لتتولى اجلهات دراستها والتأكد من صحتها واتخاذ اإلجراءات القانونية بشأنها . 

كيف ميكن مكافحة الفساد؟

من أجل تعزيز آلية مكافحة الفساد وحتقيق احلكم الرشيد يتطلب العمل على النحو 
اآلتي :

سيادة دولة املؤسسات والقانون في كافة نواحي احلياة اإلدارية واالقتصادية واالجتماعية، 1. 
ومنع التعدي على الدستور والقانون، والقضاء على الفاسدين من ذوي النفوذ السياسي 

والقبلي والوالء احلزبي.
األخالقية 2.  القيم  وترسيخ  والدولة  اجملتمع  على  وآثاره  الفساد  ظاهرة  حول  الوعي  رفع 

والبحوث  الدراسات  وإجراء  الفساد في وسائل اإلعالم اخملتلفة،  املناهضة وكشف منابع 
لتشخيص مشاكل الفساد ومعاجلتها . 

حتديد آلية مساهمة اجملتمع في التواصل مع اجلهات ذات العالقة في محاربة الفساد عن 3. 
طريق مواقع أو وسائل للتواصل امليسر مع اجلهات والدوائر الرسمية ذات العالقة. 

املعلومات 4.  نشر  الرسمية  وغير  الرسمية  للدوائر  جتيز  وقانونية  تشريعية  نصوص  توفير 
حول الفساد. 

املنظم 5.  والتبادل  الفساد  مبكافحة  املعنية  والدولية  احمللية  اجلهات  بني  عالقة  إيجاد 
للمعلومات واخلبرات املتوفرة في هذا اجملال، واالستفادة من التجارب الدولية التي حققت 

النجاحات في مكافحة الفساد . 
وزارة الشئون 6.  الدولة في  العامة ملكافحة الفساد وقطاع قضايا  الهيئة  الدمج بني  يتم 

الفساد  مكافحة  إلجراءات  واملتابعة  التحقق  يتولى  موحد  جهاز  في  ليكونا  القانونية 
وتقدمي الفاسدين إلى العدالة ومتابعة إجراءات سير احملاكم. ويلزم اجلهاز املركزي للرقابة 
واحملاسبة برفع تقاريره إلى هذا اجلهاز وتخضع لتبعيته كالً من اإلدارات القانونية وإدارات 
له  ويقدم  وفنية  وإدارية  مالية  استقاللية  ذا  ويكون  املرافق،  في  واإلدارية  املالية  الرقابة 

الدعم املادي والبشري والعلمي . 
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الورقة الثانية حول:  »دور النقابات ومنظمات اجملتمع املدني
 في مكافحة الفساد«

إعداد / لؤي عبد احلكيم أحمد سعيد       احتاد عمال محافظة حلج

في  املدني  اجملتمع  ومنظمات  النقابات  لدور  موجزة  خالة  هذه  العمل  ورقة  عرضت 
مكافحة الفساد في محافظة حلج، ومن أهم ما ورد في ورقة العمل اآلتي: 

التي توضح مشروعية  والدستور  والقوانني  الدين  الفسـاد ظاهرة سلبية تخالف   -
التعامل والعمل في أي جانب من جوانب احلياة، وهو ظاهرة ينبذها كل عاقل يـــفــكـــر 
الفساد  ، احملسوبية،  الرشوة  الفساد جوانب عدة منها  الوطن، ويتضمن  في مصلحة 

السياسي واملالي واالجتماعي واالقتصادي والثقافي واألخالقي.. الخ

دور منظمات اجملتمع املدني في محاربة الفـــــــســـــاد:
- يضر الفساد باالقتصاد الوطني فالبد من محاربته عبر توحيد اجلهود الرسمية مع 

اجلهود الشعبية.
وفي  الفساد،  في محاربة  وعي مجتمعي يسهم  في خلق  مهما  دوراً  املدني  اجملتمع  تلعب منظمات  أن   -
الفساد  خطورة  حول  واملوظفني  العمال  صفوف  بني  وعي  وخلق  املرافق  في  العمالية  النقابات  مقدمتها 

وعواقبه.
- ينبغي أن تغرس منظمات اجملتمع املدني والنقابات العمالية الوعي والثقافة احلقوقية وتفعيل 
دور املوظفني النقابيني في مكافحة الفساد من خالل  السلوك  اجليد والقدوة احلسنة والعمل 

املثابر واملواظبة في أداء الواجبات.
- يجب على اجلهات املعنية واخملتصة في محاربة الفساد ان تدعم وتعزز دور النقابات واالحتادات 
العمالية ومنظمات اجملتمع املدني من أجل ان تقوم بدورها في محاربة الفساد من خالل اآلتي:

1.عقد دورات توعية عن الفساد وخطورته السياسية واالقتصادية واالجتماعية.
2. الكشف عن الفساد عبر وسائل اإلعالم اخملتلفة وفضح الفاسدين .

3. مراقبة أداء العمال واملوظفني املقصرين واملتساهلني في أداء واجباتهم وأعمالهم.
4. محاربة الرشوة واحملسوبية والوساطة والتالعب في مهام الوظيفة العامة.

5. تفعيل مبدأ الثواب والعقاب .
6. رفع قدرات القيادات النقابية ومنظمات اجملتمع املدني العاملة في مكافحة الفساد .

7. إيجاد اطر قانونية حتمي الناشطني في مكافحة الفساد.
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التوصيات التي خرج بها املشاركون في حلقة النقاش:
وتعزيز  الفساد  مكافحة  في  اجملتمعية  الشراكة  )أهمية  حول  النقاش  حلقة  في  املشاركون  خرج 

مبادئ احلكم الرشيد( بعدد من التوصيات من أهمها اآلتي:

1 - خلق آليات شراكة مجتمعية حقيقية وفاعلة من خالل:
- توسيع دور منظمات اجملتمع املدني في األنشطة والفعاليات اجملتمعية .

- تفعيل دور النقابات العمالية في األجهزة والدوائر احلكومية .
- إنشاء  شراكة حقيقية بني منظمات اجملتمع املدني واملنظمات الدولية وأجهزة الدولة الرسمية .

- تشجيع الشباب على إقامة املبادرات اجملتمعية والتوعوية والتنموية .

2 - يجب أن يلعب اإلعالم دورا رئيسا في خلق شراكة مجتمعية من خالل:
- تغليب مصلحة الوطن واملواطن على املصالح اخلاصة واحلزبية واملناطقية.

- جتسيد قيم التصالح والتسامح ونبذ ثقافة احلقد والكراهية والطائفية بني أبناء الوطن الواحد.
- توعية املواطنني بحقوقهم وتعريفهم بواجباتهم وإشراكهم في صنع القرار .

- التوعية بأهمية محاربة الفساد السياسي واملالي واإلداري، وكشف جرائم الفساد والفاسدين. 

3 - ومن اجل احلد من ظاهرة الفساد وترسيخ مبادئ احلكم الرشيد البد من العمل على:
- استقاللية اخلدمة املدنية عن أجهزة السلطة التنفيذية، وتفعيل قانون التدوير الوظيفي.

- تفعيل وتطبيق قانون السلطة احمللية والعمل مبوجبه، وإنشاء فروع لهيئة مكافحة الفساد في 
احملافظات.

- تفعيل دور األجهزة الرقابية واحملاسبية ألجهزة الدولة والسلطة احمللية والهيئات الشعبية.
- استقاللية القضاء وإصالح األجهزة األمنية، وبناء الثقة بني أفراد اجملتمع ورجال األمن .

- إعادة صياغة القوانني وتفعيلها وإنشاء دستور جديد لبناء دولة مدنية حديثة.
- اعتماد مبدأ الالمركزية )تقسيم البالد إلى أقاليم(، وإعادة نظام اخلزانة  العامة - املالية.

- كشف الفساد في صندوق النظافة واألوقاف والتربية واخلدمة املدنية .
- حتسني مستوى اخلدمات األساسية للمواطن، وإصالح التعليم وحتسني اجلودة في مخرجاته.

- تكافؤ الفرص بني اجلميع وتعزيز مبدأ الشفافية واملساءلة وحرية احلصول على املعلومات .
- الرقابة على املصانع والشركات العاملة في احملافظة وضمان حماية حقوق العاملني فيها .



15

الفساد .. اخطر   انتهاكات  حقوق اإلنسان

الفصل الثالث:
استقاللية املؤسسات )اخلدمة املدنية( الواقع والرؤية املستقبلية

املنظمة الشريكة املنفذة : رابطة احملامني لتعزيز سيادة القانون
حلقة النقاش حول استقاللية املؤسسات )اخلدمة املدنية( الواقع والرؤية املستقبلية

عقدت حلقة النقاش في محافظة عدن في 21 /11/ 2013م، استهدفت )30( 
مشاركاً ومشاركة من منظمات مجتمع مدني ومبادرات شبابية وأكادمييني وإعالميني 

وصحفيني وشخصيات اجتماعية ومحامني ونقابات واحتادات وجلان عمالية ومجالس 
محلية، مت فيها  تقدمي أربع أوراق عمل من اجلهات املشاركة هي:

الورقة األولى: »مكتب اخلدمة املدنية م/ عدن« 21 نوفمبر 2013م
إعداد /األستاذة.سميرة صالح عقربي مديرة مكتب اخلدمة املدنية في عدن.

أعطت ورقة العمل صورة عن نشاطات مكتب اخلدمة املدنية والتأمينات في عدن وما 
يعانيه من صعوبات ومشكالت تعيق نشاطه، وفي هذا السياق سوف يتم عرض أهم ما 

احملت إليه الورقة وذلك على النحو اآلتي:
- أصبحت محافظة عدن بعد الوحدة عبارة عن فرع وزارة يشرف على عدد من احملافظات 
الوظيفية وعدد  القوى  التقسيم يستند باألساس على معياري ضخامة  اجملاورة وهذا 

الوحدات اإلدارية الواقعة في إطار احملافظة.
- مت حتويل فرع وزارة اخلدمة املدنية واإلصالح اإلداري في محافظة عدن إلى مكتب وزارة 
شأنه في ذلك شأن أي مكتب مستجد في أية محافظة دون أدنى اعتبار للمميزات التي 

تتفرد بها عدن كعاصمة اقتصادية وجتارية للدولة.
- تأتي عدن في املرتبة األولى على مستوى اجلمهورية من حيث حجم القوى الوظيفية 
البالغة نحو )60000( ستني ألف موظف وعامل، يتوزعون على عدد من الوحدات اإلدارية 
شاركوا  ممن  اخملضرم  الوظيفي  الكادر  وخبرة  كفاءة  ننس  وال  وحدة،   )120( نحو  تبلغ 

بفعالية ضمن جلان النقل الوظيفي واملالي إلى هيكل دولة الوحدة.
وزارة  مكتب  وحتويل  احلالي  الوظيفي  املستوى  في  النظر  إعادة  بالضرورة  يتطلب   -
من  أعلى  وظيفي  مستوى  إلى  بالذات  عدن  محافظة  في  والتأمينات  املدنية  اخلدمة 
الفتاوى  على  أكبر  قوة  وإلضفاء  الواسعني  والرقابي  اإلشرافي  لنطاقه  وزارة  مكتب 
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أن  املدنية والتأمينات خير متثيل وبخاصة  وزارة اخلدمة  التي يصدرها، ومتثيل  القانونية 
املستويات الوظيفية جلل قيادات الوحدات االقتصادية في عدن تتجاوز مستوى املكتب 

احملدد بإدارة عامة وهو أمر يضعف دوره اإلشرافي كممثل للحكومة.
- ميارس املكتب مهامه حالياً من خالل طاقم وظيفي قوامه )130( موظف بحسب 
واثني عشر قسم وفقاً  إدارات  2013م موزعني على سبع  كشف مرتبات شهر أكتوبر 

للهيكل التنظيمي.
العامة  امللفات  من  اآلالف  عشرات  على  يحتوي  جداً  هاماً  أرشيفاً  املكتب  ميتلك   -  
تنفيذ  مت  وقد  سنة  أربعني  من  ألكثر  عمره  ميتد  الدولة  ملوظفي  الشخصية  وامللفات 
من  امللفات  فهرسة  إعادة  باملقابل  ويتم  لقدمه  األرشيف  مبنى  ترميم  إعادة  مشروع 

جديد متهيداً إلنشاء األرشيف اآللي املوازي لألرشيف التقليدي.
- ميارس املكتب مهامه في ظل ظروف عمل غير مواتية من حيث قدم املبنى وسوء 
أماكن العمل واالفتقار للكثير من وسائل العمل األساسية وضعف املوازنة التشغيلية 
السنة  العشرين  طوال  املكتب  تالزم  برحت  ما  التي  املزمنة  اإلشكاليات  من  وغيرها 
املوازنة التشغيلية  التي متت مؤخراً في بعض بنود  الرغم من اإلضافات  املاضية، على 

للمكتب كنتيجة للمطالبات واإلضرابات الكثيرة.
 - أستطاع املكتب أن يلعب دوراً رائداً في مساعدة السلطة احمللية في كل ما يتعلق 
بشئون الوظيفة العامة في وحدات اخلدمة العامة، من منطلق الصالحيات اخملولة له 
مبوجب التشريعات النافذة، ويسهم بشكل بارز في كل الفعاليات التي يكون املكتب 
في  فاعالً  إيجابياً  دوراً  احملافظة  في  احمللية  السلطة  لقيادة  فأن  وباملقابل  فيها،  طرفاً 

تسهيل أداء املكتب خملتلف املهام اخملول بها.
وفي هذه الورقة نسلط الضوء على أهم املهام املناطة باملكتب من واقع التشريعات 
تواجه  التي  املشاكل  أهم  وتبيان  تنفيذها بشكل موجز،  بذلك ومستوى  تخوله  التي 
الكبير  أملنا  مع  النشاط،  نواحي  مجمل  حول  فعلية  صورة  نقدم  أن  آملني  العمل، 
باملساعدة على تذليل ما سيتم طرحه من صعوبات ملا من شأنه حتسني وتطوير العمل 

خدمة للصالح العام.

أوال: املهام املناطة مبكتب اخلدمة املدنية والتأمينات م/عدن ومستوى تنفيذها:

ثمة أربعة مجاالت أساسية يقوم املكتب مبمارسة املهام والصالحيات املناطة به من 
خاللها وفق تشريعات اخلدمة املدنية املعمول بها وهذه اجملاالت هي كما يلي:



17

الفساد .. اخطر   انتهاكات  حقوق اإلنسان

في مجال القوى العاملة والتدريب:. 1

املكتب  لدى  احملفوظة  الشخصية  ملفاتهم  واقع  من  العمل  طالبي  لبيانات  املستمرة  املراجعة  أ ( 
وتصحيح األخطاء آلياً في قاعدة البيانات.

ب ( أرشفة ملفات طالبي العمل بشكل يسهل استخراجها عند الطلب.
ج ( فتح سجالت لتقييد طالبي العمل من مؤكدي القيد والتسجيل اجلديد بشكل سنوي.

مميز من  بقلم  وتدوينها  األخطاء  امللفات وتصحيح  واقع  اجلدد من  العمل  بينات طالبي  د ( مراجعة 
املعني باملراجعة قبل اإلدخال اآللي.

ه ( صرف استمارات القيد لطالبي العمل.
و ( إبالغ اجلهات بالدرجات الوظيفية اجلديدة املعتمدة مبوازناتها ومطالبتها برفع خطط التخصصات 

املطلوبة لشغلها.
ز ( تنفيذ عملية املفاضلة آلياً واإلعالن عن أسماء املرشحني لشغل الدرجات عبر إحدى الصحف.

ح ( استقبال املرشحني املعلن عنهم واثبات حضورهم ثم النظر في التظلمات التي يتم تقدميها – 
عادًة – من قبل الكثير من طالبي العمل الذين لم يحالفهم احلظ بالترشيح ويتم استكمال بقية 

اإلجراءات وإصدار فتاوى التوظيف بحسب االعتمادات املالية املرصودة في املوازنة.

- أن تنفيذ املكتب ملهامه في مجال التوظيف اجلديد اخلاضع للمفاضلة في معظم الوحدات اإلدارية 
ويختلف  التوظيف،  لعملية  املنظمة  لألسس  وفقاً  تقريباً  سلسة  بصورة  يتم  احمللية  للسلطة 
األمر بالنسبة للمؤسسات املستقلة أو تلك التي تقع مراكزها الرئيسية في العاصمة، وهذا احلال 
جبلت عليه من فترات سابقة وليس لديها احلق املطلق في ذلك عدى السعي احلثيث لاللتفاف على 

املفاضلة التي نرى فيها إنصافاً معقوالً لكل طالبي العمل. 
- بعض الوحدات اإلدارية ال ترغب بتنفيذ الوظائف اجلديدة من خالل املكتب إال بالطريقة التي تريدها 

وتخير املكتب بني القبول بتلبية طلبها أو الذهاب إلى ديوان الوزارة لتنفيذ ما تريد.
-ثمة إشكالية يفتعلها بعض اخملتصني في مكتب وزارة املالية حني يقومون بطلب الوثائق التي يتم 
التعيني على أساسها من جديد مبا في ذلك املؤهالت العلمية وهو أمر ليس من اختصاصهم باعتبار 

أنهم ميثلون جهة تنفيذية ال تشريعية.
- محدودية الدرجات الوظيفية التي تعتمد عادة حملافظة عدن والتي شكلت أقل من )4 %( من 
حجم طالبي العمل على مدى األعوام من 2002م إلى 2010م، وهذا الواقع حال دون متكن املكتب 
من وضع خطة لتوزيع القوى العاملة وفق احتياجات التنمية وساهم بشكل سلبي في إرباك 

العمل بسبب ازدياد حجم طالبي العمل من سنة إلى أخرى. 

 - على الرغم من ارتفاع حجم املعينني اجلدد في عام 2011م مبوجب قرار مجلس الوزراء رقم 



18

الفساد .. اخطر   انتهاكات  حقوق اإلنسان

94 لسنة 2011م حيث مت تعيني أكثر من 7500 شخص بواقع 50 % من طالبي العمل املسجلين 
في محافظة عدن وهذا الرقم يعد طفرة لم تتحقق في تاريخ املكتب طيلة السنوات املاضية 
مختلف  من  اخلريجني  أعداد  ضخامة  بسبب  جديد  من  يزداد  بدأ  العمل  طالبي  حجم  أن  إال 

املستويات التعليمية سنوياً.

ويتم وضع  الوزارة  من  متأخر  بشكل  غالباً  يأتي  املعتمدة  اجلديدة  بالدرجات  املكتب  إبالغ   -
املكتب في مسالة سباق مع الزمن، هذا فيما يخص موازنة الوحدات اإلدارية للسلطة احمللية 
إذا ما متت املقارنة بالنسبة ملوازنة املرافق املركزية التي تأتي دائما  وهو أمر نعتبره مثالياً جداً 
التعميم الذي يوقع – عادة – من وزيري  أو أسبوعني من نهاية العام ويتم إرسال  قبل أسبوع 
والتخصصات  املعتمدة  الدرجات  تبني طبيعة  التي  اجلداول  إرفاق  دون  واملالية،  املدنية  اخلدمة 

املطلوبة لشغلها وكذا تكلفتها املالية.

املهام  كل  تقليص  بعد  ذكرها  ميكن  مهام  أي  حالياً  ميارس  ال  املكتب  فإن  التدريب  جانب   -
التي كانت متارس في مجال التدريب والتأهيل خالل الفترة املاضية، وال نعلم أي سبب عقالني 
الستئثار الدواوين مبعظم املهام وحتويل مكونات الهياكل التنظيمية التي تعكس هذا النشاط 

لدى املكاتب إلى كيانات وظيفية منزوعة الصالحيات عدمية الفائدة.

2( في مجال األجور:
في هذا السياق تبرز عدد من اإلشكاليات من أهمها اآلتي:

• قيام مكتب املالية بطلب كافة الوثائق التي متت املعاجلة على أساسها.
• عدم إملام اخملتصني في مكتب املالية بقواعد النقل إلى الهيكل العام فيما يخص املعاجلات الالحقة 
التي كانت مبثابة ردود على االستفسارات التي كانت ترفع إلى الوحدة الفنية الرئيسية من امليدان أو 

تلك التي جاءت بناًء على مذكرات عرض مت رفعها من لدينا.
• عدم تخويل مكتب وزارة املالية بالتعزيز املباشر واقتصار دوره فقط بالعرض على ديوان وزارة املالية.

• تقوم وزارة املالية أحياناً بإسقاط بعض األسماء الواردة في الكشوف اجلماعية الصادرة من مكتب 
اخلدمة واملغطاة مبذكرة عرض من مكتب مالية عدن دون إبالغ املكتب بذلك.

املدنية  اخلدمة  وزارة  ديوان  إلى  عدن  محافظة  من  املرفوعة  املعاجلات  بعض  املالية  وزارة  إحالة   •
والتأمينات مبا يؤدي إلى إطالة أمد التنفيذ وإقحام اجلهات املعنية مبتابعات مضنية غير مبررة.

وهذه اإلشكاليات تتكرر في كل املعاجلات التي يقوم بها مكتب اخلدمة املدنية والتأمينات م/عدن 
والتي يكون مكتب وزارة املالية طرفاً فيها وهي نابعة من الفهم اخلاطئ السائد بأن من ميلك املال 
ميلك القرار وهو أمر ميكن أن يناسب قطاعات أخرى غير القطاع احلكومي وال يصلح مطلقاً التعامل 
مبستوى هذا الفهم في إطار دولة لديها من القوانني والتشريعات ما يكفي لتحديد مهام وصالحيات 

كل جهة بشكل واضح.
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منح املؤجلني من الزيادة املستحقة للمرحلة الثانية:

اجلدد  واملوظفني  الفائضة  العمالة  من  اجلهات  املوزعني على  للموظفني  الزيادة  الغالب منح هذه  في  ويتم 
الذين لم تتضمن فتاوى تعيينهم ذلك، ومينح فارق املرحلة الثانية للموظفني املسكنني بالدرجات السادسة 
والدرجة الرابعة احلاصلني على بداية ربط الدرجة الثالثة والدرجة الثانية وفقا للمعاجلات التي متت في ديوان 
للوزارة وهي إشكالية نعاني منها  املتابعني وبعد عمل عرض  إال من خالل  الوزارة، ولم يعلم املكتب بذلك 
بشكل مستمر ويتم في كثير من األحيان تزويدنا بصور من أي مستجدات تقوم بها الوزارة بواسطة املتابعني 

مما يجعل املكتب في حرج شديد بسبب هذا التهميش.

3( في مجال املوازنة :

- يتم تشكيل اللجان املكلفة مبناقشة مشاريع املوازنات الوظيفية للوحدات اإلدارية للسلطة احمللية وكذا 
موازنات وحدات القطاع االقتصادي املمثلني ملكتب وزارة اخلدمة املدنية ضمن اللجان املكلفة باملناقشة من 
مكتبي املالية والتخطيط وتتم املناقشة وفقآ لآللية املعمول بها سنوياً مع مراعاة التوجهات املستجدة 

التي حتددها التعاميم الصادرة من السلطات العليا.
- تتوجه اللجان املكلفة بالنقاش إلى مكتب وزارة املالية لتتم املناقشة بشكل رتيب جداً بالنسبة ملوازنات 
توقعات  ألي  اعتبار  دون  فقط  الفعلية  املؤشرات  عكس  غالباً  يتم  حيث  احمللية  للسلطة  اإلدارية  الوحدات 
مستقبلية وال يكون هناك أي مجال لتقدير احتياجات تلك الوحدات من الوظائف اجلديدة إال في إطار السقوف 
التأشيرية اخملصصة للمحافظة، وال يتم رصد درجات وظيفية ملواجهة تعيني طالبي العمل احلاصلني على 
عبر  مستمرة  متابعات  بعد  إال  للعمل  إعادتهم  املطلوب  املوظفني  أو  دكتوراه(   + )ماجستير  عليا  مؤهالت 
الدواوين. وبالتالي فإن هذه اآللية خالية من أي جوانب لإلبداع كونها مرهونة بالتوجه إلى التقنني فحسب 

وال تالمس الواقع املعاش.
للتوقعات  وفقاً  احتياجاتها  تقدير  يتم  حيث  االقتصادية  للوحدات  بالنسبة  النقاش  مستوى  يختلف   -  
املعقولة املبررة في مذكراتها التفسيرية بقدر اإلمكان وتبقى اإلشكالية القائمة ممثلة بعدم التمكن من 

مناقشة جميع مشاريع موازنة القطاع االقتصادي الواقعة في النطاق اجلغرافي حملافظة عدن.
4( في مجال الرقابة والتفتيش:

يقوم املكتب بعدد من املهام في مجال الرقابة والتفتيش كما يلي:
منح اإلجازة بدون راتب:

-يتم منح املوظفني إجازة بدون راتب وفقاً للتعميم الوزاري رقم )21( لسنة 2007 م، اإلشكالية القائمة تبرز 
ويدخلون في  املوازنة  املالية من  تنزل مخصصاتهم  العمل فيما  اإلجازة وطلب مباشرة  بعدم عودتهم من 
متابعات مستمرة رمبا تصل لسنوات ويأتي احلل بعد ذلك بخصم درجات وظيفية جديدة إن وجدت وبذلك 
تعطل فرص عمل طاملا متناها طالبو العمل، لذلك يرى املكتب التوجه إلى حفظ اخملصصات وعدم تنزيلها 

لتسهيل إطالقها عند احلاجة من خالل التنسيق بني كل اجلهات املعنية.  
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حاالت إنهاء اخلدمة:

رقم)7( الوزاري  التعميم  في  النظر  تعيد  أن  الوزارة  على  بأن  التجربة  املكتب من خالل  يرى 
لسنة1993م الذي خول اجلهات بأنها خدمات أي موظف وتقوم فقط بإرسال نسخة من القرار 

ملكتب اخلدمة للعلم أن ما يحصل في الواقع مخالف ملا ورد في التعميم من حيث:

 االستغالل السيئ للتخويل وبروز العديد من التظلمات وتعتبر حاالت املنقطعني املتزايدة 
خير شاهد على ذلك.

 في الكثير من األحيان ال يتم نسخ أوامر إنهاء اخلدمة إلى مكتب اخلدمة املدنية.

قضايا الفصل:

تقوم الوحدات اإلدارية مبباشرة إجراءات الفصل للموظفني دون علم مكتب اخلدمة وعند بروز 
وتفاقم املشاكل واملنازعات بني أولئك املوظفني وجهات أعمالهم يتم إقحام املكتب بقضايا 
كان ميكن تداركها في حينها من خالل عدم اتخاذ أي قرار بالفصل إال عبر بوابة مكتب اخلدمة 

تطبيقاً للتشريعات النافذة. 

ترتيب أوضاع املوظفني املنقطعني:

ظهرت هذه القضية مؤخراً بشكل ملفت، ومبوجب التكليف املناط باملكتب باملذكرة التي 
األوضاع  ترتيب  ومت  السابقة  مرافقهم  على  شخص   )291( توزيع  مت  شخصاً،   )771( شملت 
الوظيفية واملالية لهم وهذه اجلهات تطالب مكتب اخلدمة بسرعة تعزيزها باخملصصات املالية 
لصرف مستحقات العائدين، وقد مت تشكيل جلنة بالقرار الرئاسي رقم )2( لسنه 2013م ملعاجلة 
املتوفرة فإن  املعلومات  العمل في احملافظات اجلنوبية، وبحسب  املبعدين عن  قضايا املوظفني 
اللجنة عملت على اإلدخال اآللي للبيانات وستقوم بالتنسيق معنا ومع كل اجلهات املعنية 

فيما يخص إجراء املعاجلات املناسبة للحاالت املشمولة بالقرار الرئاسي املشار إليه أعاله.

5( في مجال املركز املعلوماتي:

أعمال معظم  تسهيل  في  بفعالية  ويسهم  الوصل  مبثابة حلقة  املعلوماتي  املركز  يعتبر 
إدارات املكتب وبخاصة إن الكثير من القضايا يتم معاجلتها آلياً، ويهدف إلى حتقيق نظام فعال 

إلدارة املوارد البشرية وضمن هذا السياق جتدر اإلشارة إلى أهم اإلشكاليات الفنية اآلتية:

التي يترتب عليها متغيرات وظيفية ومالية كثيرة تتم  - ال تزال معظم العمليات اإلدارية 
مبنأى عن قاعدة البيانات احلالية لعدم إنشاء البرامج الالزمة ملواجهة ذلك.

حتديث  وعدم  العامة  الوظيفة  بشئون  املتصلة  واملالية  الوظيفية  البيانات  إدخال  مركزة   -
قاعدة البيانات بتلك املتغيرات بالسرعة والوقت املناسبني.
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- قدم البرامج التطبيقية للمركز، وأضحت الضرورة ملحة لتحديثها والعمل على توحيد 
واجهات برامج العمل لتسهيل عمليات اإلدخال و جتنب اإلدخال املتكرر للبيانات.

ثانيا(املشاكل والصعوبات التي تواجه املكتب في تنفيذ املهام:
يعاني املكتب صعوبات تعيق مستوى تنفيذ مهامه بهذا القدر أو ذاك وميكن تلخيص أهمها 

على النحو اآلتي:

من  كثير  توفير  في  العجز  إلى  أدى  البنود  كل  في  للمكتب  التشغيلية  املوازنة  ضعف   أ- 
مستلزمات العمل الضرورية من مكيفات وأجهزة كمبيوتر وقرطاسية وغيرها.

 ب- محدودية االعتمادات املالية في بندي املكافآت والعمل اإلضافي حال دون متكني املكتب من 
حتفيز كوادره لقاء اجلهود الكبيرة التي تبذل من قبلهم إلجناز املهام.

 ج- عدم حصول كوادر املكتب على حقوقهم املتمثلة في التأهيل والتدريب والعالج وغيرها 
طيلة العشرين سنة املاضية عدى حاالت ضئيلة جداً.

جتاوزت)2000000(  التي  الكهرباء  فواتير  وبخاصة  للغير  املستحقة  املالية  املبالغ  تراكم   د- 
اثنني مليون ريال.

 ه- عدم البت في طلب املكتب بشأن اعتماد بدل طبيعة عمل للكوادر على غرار النظام املتبع 
في ديوان الوزارة .

 و- عدم تزويد املكتب بنسخ من محاضر تطبيق الهيكل العام ببعض الوحدات االقتصادية 
ذات الكوادر اخلاصة بها.

 ز- عدم تزويد املكتب بجدول الدرجات املعتمدة وتخصيصها  للوحدات املركزية واملستقلة 
التي ترفق عادة بالتعميم اخلاص باإلبالغ مبوازنة الوظائف.

 ح- تأخير الردود على بعض االستفسارات التي يتم رفعها من املكتب لبعض القضايا.

مختلف  بتنفيذ  املكتب  مساعدة  في  واملركزية  املستقلة  الوحدات  بعض  جتاوب  عدم   ط- 
القضايا وبخاصة في مجال التوظيف.

 ي- اقتصار مهام املكتب على معاجلة القضايا املتعلقة بشئون الوظيفة العامة على جتهيز 
معظم املعامالت فقط ويتم الرفع للمعاجلة مركزياً.

الوحدات  بعض  قبل  من  التنفيذ  وإجراءات  املدنية  اخلدمة  تشريعات  فهم  في  القصور   ك- 
اإلدارية.

وجهد  املكتب  عمل  وقت  من  الكثير  أخذ  آخر  إلى  عام  من  العمل  طالبي  كم  تنامي   ل- 
موظفيه .
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ثالثاً( مقترحات املكتب لتجاوز الصعوبات:

عطفاً على ما ورد في الفقرات السابقة من صعوبات تعيق تأدية املكتب ملهامه احلالية كما 
ينبغي وتطوير األداء مستقبال نحو األفضل مبا يحقق أرقى اخلدمات املقدمة، فإن املكتب يأمل 

أن تذلل الصعوبات من خالل االستجابة للمقترحات اآلتية:

 أ. رصد اعتمادات كافية في موازنة املكتب ملواكبة مهامه الواسعة.

 ب. تفعيل جانب التأهيل والتدريب لدى املكتب كنشاط مهم كان ميارس في الفترة القريبة 
املاضية.

 ج. إعطاء فرص أكبر لكوادر املكتب في احلصول على دورات تدريبية داخلية وخارجية لتحسني 
املهارة واالطالع على أحدث التطورات في مجاالت االختصاص.

 د. عدم مركزة معاجلة القضايا املتعلقة بشئون الوظيفة العامة من خالل إعطاء صالحيات 
واسعة ملكتبي اخلدمة املدنية واملالية باملستوى نفسه الذي لدى ديواني وزارتي املالية واخلدمة .

فهم  لتسهيل  اإلدارية  بالوحدات  املوظفني  شئون  ملدراء  تدريبية  دورات  عقد  تفعيل   ه. 
تشريعات اخلدمة املدنية.

 و. متكني املكتب من مناقشة وإقرار موازنة جميع الوحدات التي تقع مراكزها الرئيسة في 
محافظة عدن.

 ز. زيادة حجم الدرجات الوظيفية اخملصصة حملافظة عدن ملواجهة األعداد املتزايدة من طالبي 
العمل.
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الورقة الثانية: »االحتاد العام للنقابتني حقيقة الدور ورأي اجلمهور

إعداد االحتاد العام للنقابات في عدن

وما  النقابي  العمل  واقع  عدن  في  العمال  نقابات  احتاد  به  تقدم  التي  العمل  ورقة  شرحت 
أصابه من وهن خالل العقود األخيرة، األمر الذي افقد القطاعات العمالية سنداً نقابياً هاماً، 

وجتلت أهم مالمح هذه الورقة في اآلتي:  

- يعرف عن عدن  بأنها مهد للحركة النقابية منذ بداية اخلمسينات من القرن املاضي عندما 
مت توحيد النقابات الست وقيام املؤمتر العمالي الذي وضع مداميك العمل النقابي.

حيث  املاضي  القرن  من  الستينات  حقبة  أواخر  في  اجمليد  االستقالل  بعد  الوضع  استمر   -
حافظ العمل النقابي على تواجده على الرغم من مركزية الدولة.

وبيع  اخلصخصة  لسياسة  الدولة  انتهاج  بسبب  الوحدة  بعد  النقابي  العمل  أهمل   -
املؤسسات واملصانع واملعامل، األمر الذي اضعف العمل النقابي دون أن تراعى مصالح وحقوق 

العمال.

- انتهاج سياسة هدفت إلى قتل روح العمل في عدن التي عرفت خالل تاريخها املعاصر بأنها 
مركز جتمع عمالي. 

- تطبيق الدولة لنظام اخلصخصة  استهدف  قتل نشاط العمل النقابي من خالل تركيزها 
على إفراغ عدن من مقوماتها االقتصادية ومن أمثلة ذلك )شركة طيران اليمدا  وشركة املالحة 

الوطنية(                      

الدفاع عن  األساسية  املدني وظيفتها  اجملتمع  إحدى منظمات  للنقابات هو  العام  االحتاد   -
حقوق العمال، ويعد أحد أطراف العمل الثالثة بحسب ما تعترف به املنظمات الدولية  ومنها 

منظمة العمل الدولية إحدى منظمات األمم املتحدة.

- أصبح االحتاد النسق األول للدفاع عن حقوق العاملني في القطاع اخلاص من خالل عضويته 
الدولية  االتفاقات  وفق  تشكلت  التي  اخلاص  القطاع  بعمال  اخلاصة  التحكيمية  اللجنة  في 

اخلاصة بحقوق العمال املوقعة مع منظمة العمل الدولية.

- نتيجة لعدم احترام احلكومات املتعاقبة حلقوق العمال كانت النتائج كارثية عند تطبيق 
مت  التي  الوحدات  في  العاملون  لها  تعرض  متعددة  االنتهاكات  فهناك  اخلصخصة  قانون 
خصخصتها ومثال على ذلك عمال اخملبز الشعبي فعند تسلم املستثمر اخملبز عمل على إبقاء 

رواتب العمال دون أي زيادة أو تغيير. 

-عرَّف االحتاد بقضية عمال املصانع واملؤسسات اخملصخصة، من خالل اإلعالم وإيصال صوت 
العمال إلى اجلهات املسؤولة والتواصل مع املنظمات احلقوقية احمللية واإلقليمية والدولية.
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- تضرر العمال من السياسة التي انتهكت فيها حقوقهم، وهي سياسة متييزية طبقت في 
عدن واحملافظات اجلنوبية.

- استيالء املؤسسة االقتصادية اليمنية على عدد كبير من الشركات واملصانع، وحلت بديال 
عن شركتي التجارة الداخلية واخلارجية بكل أصولها مبا فيهم العمال، وبطرق شتى سرحت 
الراتب  وكشف  )أ(  الراتب  كشف  ومنها  متعددة  وحيل  أساليب  خالل  من  العمال  من  كثيراً 
املؤسسة،  لدى  املتوفرة  واحلقوق  االمتيازات  كافة  يستلمون  )أ(  الراتب  بكشف  فالعمال  )ب(، 
التي يتحصل عليها إخوانهم في  أما العمال في الكشف )ب( حرموا من كل احلقوق واملزايا 

الكشف )أ(،وموقوفون عن العمل وتستقطع  مبالغ من رواتبهم..

- التدخالت األمنية والعسكرية وقمع العمال عند ممارستهم حقهم القانوني والدستوري 
في اإلضراب املشروع، كما حدث في املؤسسة العامة للكهرباء املنطقة األولى.

- اعتقال عدد من عمال النظافة وسجنهم في معسكر األمن اخلاص دون أي مسوغ قانوني، 
حيث نكل بهم من خالل حلق الشعر جملرد مطالبتهم القانونية في التثبيت في اخلدمة، على 

الرغم من الوعود والقرارات والفتاوى احلاصلني عليها من اجلهات اخملتصة.   

العمال فيها  البحرية( لقمع  )الدائرة  إلى حرم مدخل ميناء عدن  - إحضار قوات عسكرية 
بغرض إرهابهم وثنيهم عن ممارسة حقوقهم في اإلضراب.

- قصور عمل األجهزة املناط بها تنفيذ القوانني مثل القانون رقم 19 لسنة1991م وإغفالها 
للنصوص القانونية اخلاصة بحماية العمال مثل عدم مشاركة ممثل النقابة في جلنة شئون 
أية عقوبة  النقابة عند توقيع  التأديبية، وعدم إشراك ممثل  اللجان  أو عند تشكيل  العاملني، 

على العامل أو املوظف.

- ضعف دور احتاد عدن للنقابات في حماية حقوق العاملني في القطاع العام، ناجم عن قصور 
الثقافة النقابية. 

- االستقطاعات غير القانونية على املوظفني الذين بلغوا أحد األجلني ويتم استمرار اخلصم 
من رواتبهم ألغراض التامني وإصابة العمل والضرائب.

- االحتاد العام هو منظمة نقابية يعتمد في تسيير عمله من خالل االشتراكات احملصلة من 
أعضائه وهي نسبة %25 من مجموع االشتراكات احملصلة من اللجان النقابية في مرافق الدولة 

وهي موارد ال تكفي لتغطية أنشطته.

2010م، فضال  - دعا االحتاد العام للنقابات إلى اإلضراب العام على مستوى اجلمهورية عام 
على التهديد والتلويح باإلضراب عندما متس معيشة العاملني واملوظفني.

- يحمي االحتاد العاملون في القطاعني العام واخلاص من خالل تواجده في اللجنة التحكيمية 
يعانون  والذين  اخلاص  القطاع  في  بالعاملني  اخلاص  1995م  25 لسنة  رقم  بالقانون  املشكلة 

الكثير من االنتهاكات احلقوقية.  
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الورقة الثالثة: نضال جلنة الدفاع عن العمال بني الواقع واآلمال

إعداد/ علي محمد اليوسفي اللجنة العمالية للمصانع اخملصخصة

عرضت ورقة العمل معاناة العمال واملوظفني املسرحني من أعمالهم بعد أن مت تصفية أو 
خصخصة املصانع واملؤسسات التي كانوا يعملون فيها . كما أبرزت الورقة جهود جلنة الدفاع 

عن حقوق العمال املنتهكة، وفي هذا السياق ميكن عرض أهم ما ورد في الورقة:

أضرار اخلصخصة:

- أصدرت احلكومة بعد حرب 1994م وحتديداً في العام 1999م قانون اخلصخصة بعد تدمير 
املصانع واملؤسسات احلكومية في اجلنوب وتوقيف عمل املصانع األمر الذي وضع جميع العمال 

واملوظفني ) خليك في البيت (.

- قامت احلكومة ببيع املصانع بعد تسمية العمالة ) بعمالة فائضة(.ووزع بعض العمال مع 
املستثمرين إجباريا.

- إخراج اآلالف من العمال إلى التقاعد ألقسري قبل بلوغ أحد األجلني.

- صرف إستراتيجية األجور األولى والثانية والثالثة بنسبة 50 %.

- خروج البعض من العمالة بالتعويض اإلجباري، وطرد البعض األخر من العمال تعسفياً.

 - الشهادات   - الشخصية  البطائق  - صور  التعيني  قرار  من  الشخصية  امللفات  تصفية   -
الدورات.

- لم يلتزم املستثمرون باالتفاقيات املوقعة مع الدولة، وخالفوا قانون اخلصخصة والقرارات 
الوزارية بشأن العمال.

حتى  اخلدمة  وزيادة  للعمال  القانونية  السن  بتزوير  اجلهات  بعض  مع  املستثمرون  تعاون   -
يتسنى إحالتهم إلى التقاعد. 

- إحالة )20( عامالً وعاملة إلى التقاعد ألقسري عبر املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.

- إجبار )38(عامالً على استالم مكافأة نهاية اخلدمة من اللجنة .

- عدم تسديد بعض املستثمرين بعد التقاعد للعاملني مثل السيد  يوسف عبد الودود.

وعليه البد من اإلشارة إلى بعض اخملالفات لقانون اخلصخصة والقرارات الوزارية وكذا مخالفاً 
لقرارات مجلس الوزراء، كما أن البعض لم يطبق قانون اخلدمة املدنية رقم )1( لسنه 2004م 

وهذه اخملالفات كاآلتي:

أوالً: العمالة التي أحيلت إلى التقاعد قبل بلوغ أحد األجلني عبر املؤسسة العامة للتأمينات 
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االجتماعية وفق قانون 26 لعام 1991م وهم موجودون في آخر كشف راتب للدولة، في الوقت 
قرار  عليهم  وينطبق  زمالئهم.  مثل  اخلدمة  صندوق  قبل  من  أوضاعهم  تسوية  يجب  الذي 
اخملصخصة.  املصانع  في  العمال  حقوق  يحفظ  الذي  2006م  لعام   )164( رقم  الوزراء  مجلس 

وعددهم )20(عامالً من املياه الغازية و )12( عامالً من مصنع الثورة و)8( عمال.

ثانياً : العمالة التي مت معاجلتها في صندوق اخلدمة باحتساب خدمتهم مع الدولة فقط ولم 
يتم احتساب خدمات القطاع اخلاص ما بني )6 و 11( سنة ولم يورد املستثمر أقساط التأمني 
التقاعدي اخلاصة بهم إلى الهيئة أو املؤسسة العامة للتأمني االجتماعي وهذا املستثمر هو 
)يوسف عبد الودود( الذي بيع له 3 مصانع مع اآلالت مببلغ وقدره 21 مليون ريال ميني، مبوجب عقد 
)7(بتوريد اشتراكات  رقم  االتفاقية  وتلزمه  الصناعة م/عدن،  املستثمر ومكتب  بيع موقع بني 
التأمينات للعمال البالغ عددهم )25(ومنحهم جميع االمتيازات التي يحصل عليها زمالوهم 

في مرافق الدولة.

الغريب أن املستثمر استلم املصنع في 1 /4/ 1998م بكشف آخر راتب واستمر يصرف لهم 
رواتبهم وفق هذا الكشف حتى مت معاجلتهم في صندوق اخلدمة املدنية في عام 2009م،ولم 
تضاف أي زيادة أو غالء معيشة ولم يطبق عليهم قانون األجور رقم 43 لعام 2005م وال احلد 
األدنى لألجور وعددهم )6عامالت(. وهذه املصانع هي )مصنع األحذية اجللدية، مصنع الشهداء 

للمالبس ومصنع التعاونية اجللدية(.

ثالثاً : العمال الذين اجبروا على التعويض باحتساب خدمتهم في القطاع العام واستبعاد 
التأمينية  االشتراكات  أقساط  املستثمر  تسديد  عدم  بسبب  اخلاص  القطاع  في  خدمتهم 

التقاعدية للهيئة أو املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.

رابعاً: العمال الذين مت معاجلتهم بالتعويض املالي اإلجباري، ويطالبون إحالتهم إلى التقاعد 
بدالً عن التعويض وفق قانون صندوق اخلدمة املدنية رقم )1( لعام 2004م، ومبوجب قرار مجلس 

إدارة الصندوق رقم 9 لعام 2009م،وعددهم )2( عامالت من مصنع الثورة للمنتجات احلديدية.

خامساً: رواتب عدد )39( عامالً منقولني من شركة الطالء واألملشن– عدن. والذين مت معاجلة 
أوضاعهم في صندوق اخلدمة، يطالبون باستحقاقاتهم من الرواتب لألشهر مايو ويونيو ويوليو 
2011م.   /12/  2 بتاريخ  /2011م   2045/31/49 مرجع  عدن  محافظ  مذكرة  مبوجب  2010م  لعام 
وعددهم)39( عامالً وعاملة، إضافة إلى )2( عمال لم تسوى معاشاتهم القانونية مبوجب مذكرة 

احملافظ مرجع 194/ 31 /2/ 2012م ومرجع 198/ 31 / 2012م مثل زمالئهم

إلى  إعارتهم  مت  وعاملة  عامالً   )38( عددهم  املصانع  مختلف  من  عماله  هناك  سادساً: 
املستثمرين، وقبل إنهاء مدة اإلعارة مت طردهم وتوقيف رواتبهم وفصلهم تعسفيا. 



27

الفساد .. اخطر   انتهاكات  حقوق اإلنسان

أبرز ما قامت به اللجنة:

- جناح معاجلة قضايا بعض العمال بعدما مت فصلهم من قبل املستثمرين، ومت إحالتهم الى 
صندوق اخلدمة.

فترة  انهوا  الذين  اخلدمة  صندوق  في  معاجلتهم  مت  الطالء  مصنع  من  وعاملة  عامالً   39  -
اإلعادة.

- 18 عامالً وعاملة من مصنع الطالء مت فصلهم وعوجلت مشكلتهم في صندوق اخلدمة.

القضايا التي تعثرت:

- هناك قضايا مازالت لم تعالج والبعض مت معاجلتها في صندوق اخلدمة مخالفة لقانون 
صندوق اخلدمة والقرارات التي صدرت جمللس الوزراء مثل قرار 164 لعام 2006م مما سبب انتهاك 

حقوق بعض العمال.

حقوق  لدراسات  اليمن  ملركز  املنتهكة  القضية  هذه  بتسليم  العمالية  اللجنة  قامت   -
اإلنسان للمساعدة في مخاطبة اجلهات اخملتصة مبا فيها القضاء. ومت االتفاق على تقدمي جميع 
القضايا التي لم حتل إلى القضاء ونطالب بسرعة معاجلة جميع القضايا العمالية عبر احملكمة 

اإلدارية.

املقترحات:

للفترة  العمال  مستحقات  وصرف  أعمالها،  من  قسراً  سرحت  التي  العمالة  كل  إعادة   -
املنقطعة بأثر رجعي.

- إعادة العمالة التي مت إحالتها إلى التقاعد قبل بلوغ أحد األجلني.

- إعادة كل العمال الذين مت إجبارهم على استالم التعويض اإلجباري.

- تسوية أوضاع جميع العمال مبوجب قانون اخلدمة وقانون األجور رقم 43 لعام 2005م.
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الورقة الرابعة: عالقة املنظمات املدنية باملنتهك حقوقهم الوظيفية 

إعداد/احملامي صالح أحمد ذيبان رئيس رابطة احملامني لتعزيز سيادة القانون

اجملتمع  بنظرة تقديرية أفضل من قبل  املدني أصبحت حتظى  اجملتمع  بأن منظمات  ال شك 
مبختلف فئاته وتوجهاته وذلك متاشياً مع ازدياد وعي اجملتمع مباهية تلك الكيانات املدنية وما هو 
الدور الذي تلعبه واألهداف التي تسعى لتحقيقها , وكذلك ارتبط تطور نظرة اجملتمع بسبب 
النشاط املكثف الذي قامت به منظمات اجملتمع املدني جتاه مجتمعاتها سواء من خالل سعيها 
لتحقيق أهم أهدافها التي أنشئت من أجلها وهو نشر الوعي أو العمل على تأهيل وتدريب 
محاربة  أو  لالنتهاكات  والتصدي  واحلريات  احلقوق  قضايا  مناصرة  في  دورها  أو  اجملتمع  فئات 

الفساد واسترداد احلقوق واملمتلكات التي يتم االستيالء عليها.

وللوقوف حول حقيقة وضع منظمات اجملتمع املدني في املرحلة احلالية , سنجد أن ابرز مظاهر 
منظمات  تنفذها  التي  املشاريع  تنفيذ  وآليات  وديناميكية  منهجية  تطور  في  جتلى  التغيير 

اجملتمع املدني سواء قدمية املنشأ أو حديثة العهد منها والتي تعمل لتأهيل وتطوير اجملتمع.  

 , لتحقيقها  تسعى  التي  هويتها  حتدد  مدني  مجتمع  منظمة  كل  أهداف  من  وانطالقاً 
والسمة األساس لهذه املنظمات في اليمن أنها جتتمع معظمها حتت سقف االنتصار حلقوق 
اإلنسان والعمل على حتقيق ذلك الهدف يقتضي السير في دروب شتى, واملتتبع لعمل عدد من 
أبرز املنظمات في احملافظات اجلنوبية والشرقية سنجد أنها عملت على التعاطي مع قضايا 
االنتهاكات التي تعرضت لها فئة العمال واملوظفني في كافة القطاعات املدنية والعسكرية 
تسعى  التي  واألهداف  حتملها  التي  رسالتها  مبوجب  عليها  املفترض  من  كان  وملا   , واألمنية 
واملوظفون فأن  العمال  التي تعرض لها  التصدي لالنتهاكات  القيام بفعل  لتحقيقها ضرورة 
هذا األمر حتقق فعالً في الفترة التي تلت احلرب املشؤومة الظاملة صيف العام1994م , حيث 
مثلت املرحلة التي تلتها أرضية خصبة ملمارسة رسمية ممنهجة وفردية محمية النتهاكات لم 
تعرف على مستوى اإلنسانية جمعا , وميكننا أن نحدد تلك الفترة بأنها فترة البداية احلقيقية 
واملوظفني في عدد  العمال  التعدي على حقوق ومكتسبات فئة  لظهور صنوف وأشكال من 
األمر  ولذلك  اخلصوص  وجه  والشرقية على  اجلنوبية  واحملافظات  عامة  اجلمهورية  من مناطق 
العمل يعتبر من  . ولكون  احلق في  كانت له أسباب عدة ليس اجملال هنا لتعدادها وحتديدها 
احلقوق األساسية التي تلزم الدول بتوفيرة ويحق للناس التمتع بها ليضمنوا من خاللها حقهم 
اجلمهورية  ونص عليها دستور  العمل فقد نظمها  احلق في  أهمية  ومن   , الكرمي  العيش  في 
اليمنية وحدد السبل والوسائل الكفيلة بتوفيرها وضمانه كما وجدت في املكتبة التشريعية 
من  العديد  وكذلك  واملوظفني  العمال  حلقوق  املنظمة  التشريعات  من  العديد  للجمهورية 
للحقوق  الدولي  العهد  أبرزها  ولعل  واإلقليمية,  الدولية  والبرتوكوالت  واالتفاقيات  العهود 

االقتصادية والثقافية واالجتماعية.
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أوال: بعض أشكال االنتهاكات للحقوق في العمل :

ميكن تسمية بعض االنتهاكات للوقوف على املعطيات والعوامل التي ساهمت في حدوثها ومنها:

1 - اإليقاف غير القانوني، أو اإليقاف املستند إلى املنهج التعسفي للعمال واملوظفني.

2 - احلرمان من الوظيفة وامتيازاتها ألسباب سياسية.

3 - املمارسات الرسمية الطاردة للكفاءات ألسباب مناطقية وسياسية.

4 - شراء سنوات اخلدمة الوظيفية بتسويات غير قانونية.

5 - تعسف املستثمرين للقطاعات اخلاضعة للخصخصة في دفع مستحقات عمال تلك 
املؤسسات واملصانع.

6 - مماطلة اجلانب احلكومي في دفع املستحقات املترتبة عن إستراتيجيات األجور.

7 - التضييق على حرية تنظيم العمال واملوظفني في كيانات نقابية جديدة إال فيما ندر.

8 - ممارسة الضغوط السياسية على النقابات بأشكال متعددة أبرزها التفريخ.

املنتهكة  ارتكزت عليها عالقة  التي  واألسس  الزاوية  االنتهاكات شكلت حجر  تلك  جميع 
إلى جنب مع العمال واملوظفني في سبيل  حقوقهم مع املنظمات املدنية التي ناضلت جنباً 
استرداد حقوقهم والتصدي ملواجهة التضييق واحلرمان واالستبعاد بل االستعباد الذي مورس 
املؤسسة  سعت  التي  املعاجلات  بعض  وهناك  العام.  القطاع  منتسبي  من  البعض  بحق 
الرئاسية إلحداثها كمعاجلات ألوضاع العمال واملوظفني املبعدين من جهاز الدولة العام املدني 

والعسكري واألمنية ومتثلت باآلتي:

أبناء  من  املوظفني  من  محدود  عدد  إعادة  قرارات  وإصدار  جلان  لتشكيل  رئاسية  -قرارات 
قرارات تتسم  بسمتي  التي كانوا يشغلونها وهي  والوظائف  املرافق  إلى  اجلنوبية  احملافظات 

االستعجال واإللزام.

إطار مكونات  في  العاملة  واللجان  الرئاسية  اللجنة  أعمال  إليه مخرجات  ما ستخلص   -
مؤمتر احلوار الوطني الشامل، وما سيترتب عليها من التزامات جتاه أجهزة الدولة املعنية التي 
يجب عليها أن تقوم بتنفيذ كل ما جاءت بها مضامني القرارات الصادرة من تلك اجلهات طاملا 

وتتفق مع القوانني النافذة واخلاصة باخلدمة املدنية والعمل.

- على األجهزة املعنية في الدولة أن تعمل جاهدة للتكيف مع التغيير الذي تعيشه البالد 
سيادة  ومبادئ  فكر  لتكريس  قياداتها  تسعى  وأن  وصعوبتها،  االنتقالية  املرحلة  وحساسية 
القانون بني املنتسبني إليها كتجسيد عملي من قبلها النتهاء حقبة النظام الشمولي السابق 
قوالً وفعالً, وهو السبيل الوحيد لضمان عدم تكرار االنتهاكات التي حدثت في املاضي القريب 
االنتهاكات  تكرار  في  اإلسهام  عن  بنفسها  املعنية  الرسمية  األجهزة  تنأى  لكي  والسعي 

وعودتها من جديد.
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ثانياً:الصراعات السياسية واحلقوق العمالية:

إن الظروف احلالية التي تشهدها اليمن يجب أن تتكامل بني بعضها البعض , ذلك 
التي شهدت  أو  الدول اخلارجة من الصراعات السياسية واملسلحة  الدارس لوضع  ألن 
ثورات يجب أن تشهد أعمالها الساعية للوصول بالبلد ملرحلة االستقرار صدور قرارات 
تتصف من ناحية طبيعتها باحلسم والقوة النافذة قانوناً, كذلك بالتكامل في اآلليات 
بها  تسببت  التي  واملظالم  لألضرار  املعاجلة  قرارات  لتنفيذ  اجلهات  تلك  تتبعها  التي 
معاجلة  إلى  والسعي  العسكري.  الشمولي  احلكم  حقبة  خالل  املرتكبة  االنتهاكات 
اليمن ونشهد كمنظمات مجتمع مدني  التي حدثت في  واالنتهاكات  املاضي  ملفات 
حتسناً كبيراً في رغبة معاجلة األضرار التي حلقت بالكثير من فئات اجملتمع, ولكن النية 
إجراءات  تصاحبها  لم  أن  التطلعات  لتلبية  كافية  ليست  القرارات  وإصدار  والوعود 
تنفيذية جادة وحقيقية تلبيه التطلعات وتسهم في رأب الصدع الذي ضرب اجلدار الذي 

كانت تستند عليه األمة وتتكئ عليه أحالمها.

وتشير الشواهد إلى أن أكبر فئة وقعت بحقها انتهاكات أصابتها في مقتل في سبل 
عيشها وفي مركزها االجتماعي وكرامتها وحقها في العيش الكرمي , هي دون شك وال 
مجاملة فئة العمال واملوظفني , وبكبر حجم تلك الفئة كان كبر حجم وآثر االنتهاكات 
التي حدثت , وعلى الرغم من تضارب األرقام واإلحصائيات التي تتحدث عن عدد املنتهك 
حقوقهم إال أن االنتهاك يظل كبيراً طاملا مس حاجة الناس املعيشية واحلياتية التي ال 
يستطيعون دونها حفظ كرامتهم ومكانتهم اجملتمعية وتتسبب لهم بأضرار ال جتبر 

وتهدم أسرهم وتتسبب في هشاشة وتصدع العالقات األسرية. 

ثالثاً: جتربة الدعم حلقوق العمال من املنظمات املدنية:   

املنتهكة حقوقهم  جتربة مناصرة وتبني منظمات اجملتمع املدني للعمال واملوظفني 
الوظيفية شهدت جناحات وإخفاقات وذلك ارتباطاً بالظروف احمليطة بالبيئة التي تعمل 
منظمات  أعاقت  التي  السلبية  الظروف  وتتحدد  املثبطة.  أو  املساعدة  والظروف  بها 

اجملتمع املدني عن أداء الدور املتكامل ملساعي املناصرة والداعمني لها:

• قلة عدد املنظمات مقارنة باملساحة اجلغرافية التي تغطيها.

• حجم املشكلة وضخامة عدد املنتهكة حقوقهم.

• ضعف  الثقة بني املنظمات واملنتهك حقهم في فترة زمنية سابقة.
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• ضعف إمكانيات منظمات اجملتمع املدني عند نشؤ وظهور االنتهاكات.

• غياب الدعم واملشاريع املقدمة من املنظمات الدولية املانحة.

• ضعف البناء املؤسسي والتنظيمي للمنظمات.

• غياب اإلرادة السياسية املشجعة لنشؤ منظمات جديدة أو تطور املتواجدة.

رابعاً: دور القيادات املدنية املناصرة حلقوق العمال:

واملدني  احلقوقي  املستوى  على  الناشطة  القيادات  بعض  به  تسلحت  الذي  اإلميان  أسهم 
الوقوف  وعند  احملجوبة,  واملستحقات  املنهوبة  احلقوق  باسترداد  للمطالبة  الطريق  تهيئة  في 
أمام اجناز بعض املنظمات في حتقيق قصص جناح للقضايا احلقوقية التي تبنتها سنجد فيها 
البرهان على إمكانية حتقيق النجاحات في ظل الظروف الصعبة وعدم توفر البيئة الداعمة 
واحملفزة، لدعم التوجهات التي تهدف إلى جعل منظمات اجملتمع املدني شريكاً فعاالً في حتقيق 
الدميقراطية الشاملة، ويتمحور دورها في رصد وتقييم األداء احلكومي ومدى توافقه مع القوانني 

النافذة، ومراقبتها مبدى التزامها مبعايير الشفافية والنزاهة.

التوصيات اخلتامية:

- لضمان وجود دور حقيقي ملؤسسات الدولة في مجال اخلدمة املدنية البد من وجود فكر 
جديد ونظام مختلف في حتديد وسائل وتركيبة املؤسسات العامة اخلادمة للشعب واملقدمة 

له احتياجاته وحقوقه املكفولة وفقاً للقانون.

- سن نظام إداري جديد في كافة املؤسسات وخاصة في جوانب االختيار لشغل الوظيفة 
العامة مبا فيها معايير االختيار لشغل وظائف الدولة العليا.

-استحداث نظام مالي يتوافق مع التطورات املرتقبة وسن قوانني متنح الوحدات اإلدارية حق 
استغالل وإدارة مواردها احمللية وحتديد ميزانيتها اخلاصة، واحتياجاتها  الوظيفية.

- لضمان عدم تكرار االنتهاكات السابقة البد من وجود نصوص دستورية جترم التدخالت في 
التوظيف أو استغالل الوظيفة العامة إال لألغراض التي ينظمها القانون.

معاقبتهم  أو  أنفسهم  تنظيم  من  العمال  متنع  التي  اجلهات  جتاه  صارمة  إجراءات  -اتخاذ 
ملمارستهم ذلك احلق.

االحتياجات  توفر  تناسبها مع ضمان  ترتكز على  وأن  األجور  النظر بسياسة حتديد  إعادة   -
احلقيقية والفعلية للعاملني في القطاع العام واخلاص واخملتلط وفقاً ألسس اقتصادية بحتة.   
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توصيات حلقة النقاش حول استقاللية املؤسسات: 

- توحيد جهود منظمات اجملتمع املدني في مجال املناصرة والرقابة اجملتمعية وتبني مواقف 
اجملتمع في محاربة الفساد بكل أشكاله.

- إيجاد تشريعات قانونية تتيح ملنظمات اجملتمع املدني أن تلعب دوراً أكبر في الضغط على 
صناع القرار في تنفيذ مخرجات احلوار.

األداء احلكومي في املؤسسات احمللية،  والرقابة على  التنمية  - تفعيل مشاركة اجملتمع في 
وكشف الفساد وفضح الفاسدين أمام الرأي العام.

املشترك  والعمل  أنشطتها  وتكامل  وحياديتها  املدني  اجملتمع  منظمات  عمل  تشبيك   -
والتعاون لصالح خدمة اجملتمع والتنمية املستدامة .
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الفصل الرابع
الفساد في عدن .. أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان

املنظمة الشريكة )جمعية ملتقى الشباب العلمي لنهضة اجملتمع(
ورشة العمل حول الفساد في عدن .. أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان

عقدت ورشة عمل في محافظة عدن في 24/ 11/ 2013م، استهدفت )30( مشاركاً ومشاركة 
وشخصيات  وصحفيني  وإعالميني  وأكادمييني  شبابية  ومبادرات  مدني  مجتمع  منظمات  من 
اجتماعية ومحامني ونقابات واحتادات ومجالس محلية، وطالب جامعات، مت فيها تقدمي ورقتي 

عمل من اجلهات املشاركة هي:

الورقة األولى: الفساد.. مفهومه، مظاهره وأسبابه.. ودور منظمات اجملتمع املدني 
في مكافحته ودعم مخرجات احلكم الرشيد

إعداد/ د. محمد سفيان محمد

في  الفساد  تفشي  إلى  أدت  التي  واألسباب  ومظاهره،  الفساد  العمل مفاهيم  ورقة  تناولت 
وأبرزت  وظيفي،  بعد  ذات  أو  تشريعي،  وقانوني  بعد سياسي  ذات  األسباب  كانت  اجملتمع، سواء 
الورقة مؤشرات من تقارير املنظمات الدولية لدرجة تفشي الفساد في النظام اليمني في جميع 

مكوناته، وسوف يتم عرض أهم األفكار التي تناولتها ورقة العمل وذلك على النحو اآلتي: 

على الرغم من وجود الفساد في معظم اجملتمعات، إال أن بيئة بعض األنظمة السياسية، 
مثل األنظمة االستبدادية الدكتاتورية، تشجع على بروز ظاهرة الفساد أكثر من أي نظام آخر، 
بينما يقل حجم هذه الظاهرة في األنظمة الدميقراطية التي تقوم على احترام حقوق اإلنسان 

وحرياته العامة، وعلى الشفافية واملساءلة وسيادة القانون.

أن تفسير ظاهرة الفساد تختلف من شعب إلى آخر تبعا الختالف الثقافات والقيم السائدة. 
كما تختلف النظرة إلى ظاهرة الفساد باختالف الزاوية التي ينظر إليه من خاللها، أو باختالفات 
الرؤى السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية، وهو ما يبرر االختالف في حتديد مفهوم الفساد.

اجملتمع،  في  انتشاره  أسباب  وبيان  املفهوم،  هذا  جلوهر  حتديدا  الفساد  مكافحة  تستدعي 
وتوضيح صوره وأشكاله، واآلثار السياسية واالقتصادية واالجتماعية املترتبة عليه، وبلورة رأي 
عام مضاد له، وبناء إرادة سياسية ملواجهته، وتبني استراتيجيات لذلك تتناسب وطبيعة كل 
مجتمع، بشكل عام ميكن مالحظة  مالزمة العناصر التالية وبنسب متفاوتة ملفهوم الفساد:

القيم  مع  منسجم  وغير  العام،  املنصب  وتعليمات  والنظام  للقانون  مخالف  عمل  انه   -
األخالقية السائدة في اجملتمع. 
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- انه عمل ناجت عن استغالل املنصب العام ويهدف إلى خدمة أغراض خاصة أو حتقيق منافع 
شخصية مادية أو معنوي.،وبالنتيجة فان الفساد يؤدي إلى إحلاق الضرر باملصلحة العامة

العالم  في  الفقر  أسباب  أهم  من  يعد  فالفساد   ، للتنمية  أساساً  معوقاً  الفساد  يعد   -
للموارد  هدراً  يعني  ناحية  من  الفساد  فانتشار  الطبيعية.  والعوامل  احلروب  إلى  باإلضافة   ،
البشري  الرأسمال  في  االستثماري  التراكم  فرص  وتعطيل  معاً،  آن  في  والبشرية  الطبيعية 
ويقلل خياراتهم  والعدالة،  احلرية  الناس في احلصول على  يقلل فرص غالبية  مما  واالقتصادي 

حلساب فئة قليلة.

 ، الضعيف  احلكم  أو  السيئ  للحكم  نتيجة حتمية  هو  أي مجتمع  في  الفساد  انتشار   -
الذي ال يلتزم بأية منظومة قيم في إدارته للموارد واتخاذه للقرارات السياسية أو االقتصادية. 
الرشوة  وانتشار  الصلة،  وذوي  األقارب  ومحاباة  احملسوبية  انتشار  السيئ  احلكم  ميزات  ومن 
وانتهاك احلقوق، واالنحياز للفئات القوية على حساب الفئات الضعيفة بدل االنحياز للفقراء 

واملهمشني . 

وتتجلى ظاهرة الفساد مبجموعة من السلوكيات التي يقوم بها بعض من يتولون املناصب 
العامة، وعلى الرغم من التشابه أحيانا والتداخل فيما بينها إال إنه ميكن إجمالها كما يلي:

- الرشوة : احلصول على أموال أو أية منافع أخرى من اجل تنفيذ عمل أو االمتناع عن تنفيذه.

- احملسوبية : تنفيذ أعمال لصالح فرد أو جهة ينتمي لها الشخص مثل حزب أو عائلة أو 
منطقة...الخ، دون أن يكونوا مستحقني لها.

- احملاباة : تفضيل جهة على أخرى في اخلدمة بغير حق للحصول على مصالح معينة.

- الواسطة : التدخل لصالح فرد ما، أو جماعة دون االلتزام بأصول العمل والكفاءة الالزمة 
مثل تعيني شخص في منصب معني ألسباب تتعلق بالقرابة أو االنتماء احلزبي.

- نهب املال العام: احلصول على أموال الدولة والتصرف بها من غير وجه حق حتت مسميات 
مختلفة.

- االبتزاز : أي احلصول على أموال من طرف معني في اجملتمع مقابل تنفيذ مصالح مرتبطة 
بوظيفة الشخص املتصف بالفساد.

تختلف وتتعدد أسباب الفساد في اجملتمعات ، إال أن األسباب الرئيسة للفساد هي: 

1( انتشار الفقر واجلهل، ونقص املعرفة باحلقوق الفردية، وسيادة القيم التقليدية والروابط 
القائمة على النسب والقرابة.

2( عدم التزام مبدأ الفصل )املتوازن( بني السلطات الثالث ، التنفيذية ،التشريعية والقضائية.

3( ضعف اإلرادة لدى القيادة السياسية ملكافحة الفساد ، والذي تظهر أعراضه من خالل:

-عدم إجراء انتخابات دورية ، وعدم انتخاب برملان قوي وفعال.
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-ضعف السلطة القضائية، وعدم نزاهتها، وضعف مفهوم املواطنة.

-هيمنة السلطة التنفيذية على السلطات األخرى، وضعف أدوات الرقابة واحملاسبة. 

4( ضعف دور وسائل اإلعالم ومحدودية احلريات التي تتمتع بها في الكشف عن الفساد. 

5( ضعف مؤسسات اجملتمع املدني والقطاع اخلاص في الرقابة على األداء احلكومي ومواجهة 
مظاهر الفساد.

6( نقص التشريعات ذات العالقة مبا فيها أحكام العقوبات الرادعة.

االتفاقية الدولية ملكافحة الفساد : 
اخملتلفة في  بأبعادها  التنمية  أمام جهود  اخلطورة  بالغ  الذي يشكل عائقاً  الفساد  أضحى 
مختلف دول العالم، أدرك اجملتمع الدولي أنه مطالب مبضاعفة اجلهود لتعزيز أنظمة النزاهة 
الوطنية، واالستراتيجيات التي تعمل على مكافحة الفساد مبختلف أشكاله، وأن التعاون في 

مجال الوقاية منه ومكافحته من قبل جميع األطراف يعد أمراً جوهرياً.

تعزيز  مجال  في  والوطنية  واإلقليمية  الدولية  اجلهود  وتنسيق  توحيد  إلى  احلاجة  برزت   -
النزاهة ومكافحة الفساد، الذي لم يعد شأنا داخليا بل بات يشكل ظاهرة عاملية، وانسجاماً 
مع هذا اإلدراك أطلقت  األمم املتحدة جهودها حملاربة الفساد في عام 1997م، وإيجاد توافق دولي 
حول مجموعة من اآلليات ملكافحته، ومنها إصدار اتفاقية مكافحة الفساد في تشرين األول/

أكتوبر 2003م، ودخولها حيز النفاذ في الرابع عشر من ديسمبر 2005م.

الدولي حول خطورة الفساد  التي عكست اإلجماع  الوحيدة  الوثيقة  - تعد هذه االتفاقية 
عليه  تعتمد  دوليا  الشامل، كما تشكل مرجعا  واإلصالح مبفهومها  التنمية  تهدد  كظاهرة 
جامعاً  دولياً  وإطاراً  والدولي,  احمللي  املستويني  على  وتداعياته  الفساد  مكافحة  في  الدول 
الدولة ومستقبل املواطن على  التي تهدد استقرار  ملواجهة هذه الظاهرة اخلطيرة  ومتكامالً 
حد سواء، كما نقلت قضية الفساد من سياقها الداخلي إلى املستوى الدولي. ولذلك ورد في 
ومخاطر على  الفساد من مشاكل  يطرحه  ما  تقلقها خطورة  األطراف  الدول  إن   ( ديباجتها 
استقرار اجملتمعات وأمنها مما يقوض مؤسسات الدميقراطية وقيمها والقيم األخالقية والعدالة 

ويعرض التنمية املستدامة وسيادة القانون للخطر(.

معلومات عامة حول االتفاقية الدولية:
1. اعتمدت مبوجب قرار اجلمعية العامة رقم  )58/ 4(  – 31 أكتوبر 2003م

2. فتح باب التوقيع على االتفاقية في 9 ديسمبر 2003 م. صادقت عليها في 9 مايو 2005 م .

3. شارك في صياغتها وفود من 140 دولة ومنها اليمن. دخلت االتفاقية حيز التنفيذ في 14 
ديسمبر 2005م.
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 ، 2005م  أغسطس   3 في  عليها  2003م،وصادقت  ديسمبر   11 في  اليمن  عليها  وقعت   .4
حتفظت على املادة ) 44( والبند )2( في املادة ) 66 ( 

5. القانون رقم )47( لسنة 2005م بشأن املصادقة على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.

6. حتى العام 2008م وقعت على االتفاقية )16( دولة عربية وصادقت عليها )13( دولة )اليمن، 
الكويت، األردن، اإلمارات، اجلزائر، جيبوتي، قطر، ليبيا، مصر، املغرب، موريتانيا، العراق، لبنان (.

7. تتكون االتفاقية من )8( فصول و)71( مادة، شملت املعايير والتدابير والقواعد التي ميكن 
للدول تطبيقها. 

الفساد  )11( فعل تعتبر جرائم فساد يعاقب عليها، كما جرمت أيضا  االتفاقية  8. حددت 
األصول  املناسبة الستعادة  اآلليات  الدولية، ووضعت  واملنظمات  واخلاص  العام  القطاعني  في 

والعوائد املتأتية من جرائم الفساد.

كيف تعاملت اليمن مع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد ؟
منظومة التشريعات الوطنية:

يشكل دستور اجلمهورية اليمنية والتشريعات الوطنية املنظمة لعمل األجهزة اخملتلفة إطاراً 
)19( من دستور اجلمهورية  تشريعياً يضع األسس جلهود مكافحة الفساد، حيث نصت املادة 
اليمنية على أن »لألموال واملمتلكات العامة حرمة، وعلى الدولة وجميع أفراد اجملتمع صيانتها 
وحمايتها، وكل عبث بها أو عدوان عليها يعتبر تخريباً وعدواناً على اجملتمع، ويعاقب كل من 
ينتهك حرمتها وفقاً للقانون« املادة ) 19( من الدستور،  كما جاءت التشريعات الوطنية لتبلور 
هذه الرؤية الدستورية في شكل جملة من النصوص القانونية العقابية الواجبة التطبيق عند 

العبث بها أو االعتداء عليها.

منظومة القوانني والتشريعات الوطنية:
1ـ القانون رقم )30( لسنة 2006م بشأن اإلقرار بالذمة املالية .

2 ـ القانون رقم )39( لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد 

3 ـ القانون رقم )39( لسنة 1992م بشأن اجلهاز املركزي للرقابة واحملاسبة.

4ـ القانون رقم )23( لسنة 2007م بشأن املناقصات واملزايدات واخملازن احلكومية. 

5ـ القانون رقم )47( لسنة 2005م بشأن املصادقة على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد 

6 ـ القانون رقم )1( لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية.

7 - القانون رقم )19( لسنة 1991م بشأن اخلدمة املدنية.

8 - القانون رقم )8( لسنة 1990م بشأن القانون املالي وتعديالته بالقانون رقم )50( لسنة 1999م
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9 - القانون رقم )25( لسنة 1990م بشأن الصحافة واملطبوعات. 

10 - القانون رقم )35( لسنة 2003م بشأن مكافحة غسل األموال.

11 - القانون رقم )4( لسنة 2000م بشأن السلطة احمللية وتعديالته. 

12 - القانون رقم )6( لسنة 1995م بشأن إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة 
التنفيذية العليا.

13 - القانون رقم )12( لسنة 1994م بشأن اجلرائم والعقوبات.

14 ـ القانون رقم )13( لسنة 1994م بشأن اإلجراءات اجلزائية.

15 ـ قرار رئيس اجلمهورية رئيس مجلس القضاء األعلى رقم )3( لسنة 1996م بشأن إنشاء 
محاكم األموال العامة وحتديد اختصاصاتها.

وفي ضوء تلك القوانني والتشريعات تشّكلت العديد من األجهزة الرقابية والهيئات املعنية 
بتنفيذها ومنها اجمللس اليمني للشفافية ، الذي تكون بعد إعالن اليمن التزامه بتطبيق مبادرة 

الشفافية للصناعات االستخراجية. 

ما مدى قيمة تلك التشريعات وفعالية األجهزة والهيئات الرقابية املعنية 
مبكافحة الفساد ؟ 

القيمة احلقيقية ألي تشريع أو قانون تكمن في مدى إنفاذه وحتقيقه إذ ال فائدة و ال قيمة 
للقوانني والتشريعات مهما كانت عظمتها إذا لم تتحقق على صعيد الواقع .

، يعتبر من أقدم وأهم  األجهزة  ، اجلهاز املركزي للرقابة واحملاسبة  لنأخذ على سبيل املثال 
، ويتمتع هذا اجلهاز باالستقالل املالي واإلداري في ممارسة مهامه الرقابية  الرقابية في اليمن 
أهمها،  من  القانونية  االختالالت  من  الكثير  هناك  أن  إال   . إنشائه  قانون  في  هو موضح  كما 
اجلهاز  هذا  يكتشف  عندما  أنه  مثالً  فنجد  لرقابته؛  اخلاضعة  للجهات  خاضع  اجلهاز  هذا  أن 
إال  العامة  والنيابة  العامة  األموال  محاكم  إلى  إحالته  يستطيع  ال  واإلدارية  املالية  اخملالفات 
دون  من  القضية  هذه  متوت  الغالب  وفي  اخملالفة،  هذه  فيها  توجد  التي  اجلهة  استئذان  بعد 
إحالتها إلى احملاكم. ومن أهم املآخذ على هذا القانون، أن أحكامه تنحصر فقط على موظفي 
اإلدارة الوسطى واإلدارة التنفيذية، هؤالء الذين يحق إحالتهم إلى محاكم األموال العامة، أما 

القيادات العليا من وكيل ونائب ووزير، ترفع مخالفاتهم إلى رئاسة اجلمهورية. 

وفي القانون اخلاص مبكافحة الفساد على الرغم من  أنه موجه إلى القيادات اإلدارية العليا، 
من الوزير ونائب الوزير والوكالء. وينص على شفافية التقارير التي تعلن عنها هذه الهيئة، يؤخذ 
على هذا القانون، أنه في حالة اإلقرار بالذمة املالية، لغرض جمعها وتوثيقها فقط إذ ال يوجد 
لها من الناحية العملية أية قيمة، ألن املوضوع ينتهي بتجميع هذه اإلقرارات وال يحق لهذه 
الهيئة أن تعمل مقارنة بينها وبني حالة الثروة الالحقة لتقدمي اإلقرار، وبالتالي ال يحق للهيئة  

أن تسأل: من أين لك هذا ؟ 



38

الفساد .. اخطر   انتهاكات  حقوق اإلنسان

تعتبر هذه اإلقرارات من ناحية العملية ال وجود لها.  على الرغم من أنه موجه حملاكمة شاغلي 
بإجراءات  متر  وإمنا   ، مباشرة  لهم  االتهام  توجيه  يستطيع  ال  أنه  إال   ، العليا  اإلدارية  الوظائف 
دستورية معقدة جداً. ترتبط مبوافقة رئيس اجلمهورية ثم موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب. 
للرقابة واحملاسبة  املركزي  أو اجلهاز  الفساد  العليا ملكافحة  الهيئة  وهذا ما يفسر عدم قدرة 

تقدمي أي من القيادات وشاغلي الوظائف العليا إلى النيابة حتى اآلن.

القصة التالية هي واقعة حقيقية حصلت ألحد موظفي اجلهاز الرقابي في صنعاء العام 
1998م .  

قصة موظف اجلهاز املركزي للرقابة واحملاسبة : 
       موظف في اجلهاز املركزي للرقابة واحملاسبة كان يعمل مندوباً في مصلحة الضرائب 
إلى  تقّسم  وهي   : أنواعها  بكل  الضرائب  املصلحة في حتصيل  أنشطة  مبراجعة  يقوم  حيث 
ضرائب مباشرة : وتتمثل أوعيتها بضرائب الدخل على املرتبات وضرائب األرباح وضرائب املهن.. 
وغيرها من األوعية األخرى. والضرائب غير املباشرة : تسمى اآلن »الضرائب على املبيعات » وهي 
ضرائب يتحملها املستهلك إال أن توريدها يتم عبر وسيط هو بائع السلعة أو منتجها إن كانت 
السلعة محلية، وأثناء عمله بالفحص واملراجعة اكتشف إن عملية التحصيل للمبالغ املالية 
تتم باخملالفات للقوانني املنظمة لعملية التحصيل، وإنه يتم إعفاء كثير من املكلفني من مبالغ 
كبيرة مقابل احلصول على مبالغ شخصية »رشوة مالية«، وبطبيعة عمل مندوب اجلهاز فإنه 
يقوم بعملية استفسار للموظفني اخملتصني بكل ما يكتشفه فقام بكتابة استفسار حول 
اكتشف  إنه  اخملتصون  أدرك  وحني  املعنية،  للجهة  وسلمه  التحصيل  عملية  في  مخالفات 
أنه رفض  إال  اخملالفات،  تلك  إغراءات مالية، مقابل سكوته عن  مخالفات كبيرة عرضوا عليه 
و باختطاف أطفاله  بالضرب  الترهيب، فهدد  إلى  الترغيب  عرضهم للرشوة، فغّيروا سياسة 
وتارة أخرى بتلفيق تهم يدخل على أثرها السجن ولكنه لم يأبه للتهديدات وقام بأداء واجبه 
وإبالغ مسؤوله املباشر في مقر عمله عن اخملالفات التي اكتشفها اثناء الفحص واملراجعة، لكن 
الفاسدين كلفوا شخصاً يستقل دراجة ناريه لرش مادة األسيد على وجه املوظف فسببت له 
إصابات بليغة. تفاعل املدير املباشر في عالج املوظف وأبلغ اجلهات األمنية عن كل ما تعرض له، 
إال أن القانون لم ينصفه بسبب عدم توفر أدلة لديه عن التهديد أو احلادث فأبلغ قصته بعض 

منظمات اجملتمع املدني العاملة في مجال مكافحة الفساد لعلها تساعده. 
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األطراف املعنية مبكافحة الفساد :       
ما هي معوقات وقيود نظام النزاهة ؟      

تزخر املنظومة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد في اليمن بجملة من املؤسسات التي 
تعد شريكاً طبيعياً للهيئة الوطنية العليا ملكافحة الفساد، 

وإنفاذ  املنع  الثالثة  الوظيفية  اجملاالت  في  الصالحيات  من  العديد  املؤسسات  هذه  متارس 
القانون والتوعية. بعض هذه املؤسسات متارس أنشطتها في سياق وظيفي واحد مثل إنفاذ 
القانون، في حني متارس مؤسسات أخرى نشاطها في سياق وظيفتني مثل مكافحة الفساد 

وإنفاذ القانون في آن واحد.

دور مؤسسات اجملتمع املدني في محاربة الفساد:
بشكل عام ال يوجد اتفاق بني اخلبراء أو املؤسسات على الصعيد احمللي أو الدولي لتعريف أو 

حتديد اجملتمع املدني أو مؤسساته. انظر بعض التعريفات التي وردت في وثائق مختلفة: 

 Grassrootsاجملتمع املدني: هو املساحة املمتدة بني الفرد والدولة )أو احليز ما بني السلطة و -
ويكون له موقف مستقل(، والتي تشغلها تكتالت مجتمعية، تتراوح بني املؤسسات األهلية، 
يشمل  التعريف  وهذا  اخلاص.  والقطاع  السياسية،  األحزاب  واجلمعيات،  واالحتادات  النقابات 

تكتالت تهدف إلى التأثير على تشكيل وتنفيذ السياسة العامة. 

والهيئات  واملؤسسات  املنظمات  العربي  الوطن  في  املدني  اجملتمع  يضم   : املدني  -اجملتمع 
دور ما  تأدية  والقادرة على  للدولة، واملستقلة  عن هذا اإلطار  الرسمي  التي تقع خارج اإلطار 
واملؤسسات  اإلعالم،  ووسائل  احلكومية،  غير  املنظمات  تتضمن  وهي  والشعب:  احلكومة  بني 
األكادميية، ومراكز البحث، والنشر، والنقابات العمالية، والغرف التجارية والصناعية، واالحتادات 

املهنية والنقابية عموماً، واجلمعيات اخليرية، ومنظمات حقوق اإلنسان.

من  الرغم  على  مكوناته  من  وجزء  املدني  اجملتمع  عناصر  إحدى  السياسية  األحزاب  تعد   -
ون بذلك عموماً مجاال موازيا للدولة ولكنه  إن أهدافها سياسية للوصول إلى السلطة، وتكِّ

منفصل عنها.

- أن يلعب اجملتمع املدني في أي مجتمع دوراً فاعالً في تعزيز النزاهة والشفافية واملساءلة، 
ومحاربة الفساد. ويكمن دور اجملتمع املدني من خالل قيام مؤسساته ومنظماته مبا يلي: 

القطاعات  في  الفساد  قضايا  حول  عام  بشكل  اجملتمعي  الوعي  رفع  أي  1(التوعية:  
فئات  التي تخاطب جميع  األنشطة  رزم مختلفة من  اخملتلفة. من خالل  العامة  واملؤسسات 

املواطنني، سواًء على املستوى احمللي أو املستوى الوطني، أو على مستوى فئات محددة.

األفراد  جميع  وخبرات  طاقات  وحشد  اجملتمعية  التوعية  والتأثير:   والتعبئة  2(الضغط 
واملؤسسات املعنية في حتقيق التنمية، للتأثير على أصحاب القرار، لتعديل أو إقرار تشريعات 



40

الفساد .. اخطر   انتهاكات  حقوق اإلنسان

تساهم بشكل فعال في محاربة الفساد وتعزيز الشفافية واحملاسبة.

- حتى تتمكن منظمات اجملتمع املدني من لعب دور فاعل في محاربة الفساد ال بد أن تكون 
تتمكن  واحملاسبة. حتى  واملساءلة  الشفافية  التي تقوم على  النزاهة  يحتذى فيه في  منوذجاً 

املنظمات أن تكون كذلك ال بد أن تقوم ببناء نفسها وأنظمتها أوال. 

مفهوم الشفافية:
بنشر  املستويات،  جميع  على  املؤسسة،  قيادة  بالتزام  املؤسسات  في  الشفافية  تعرَّف   -
وتعميم، أو اإلفصاح عن، املعلومات املطلوبة للجمهور حول مجمل األمور التي تخص جميع 
اإلجراءات والقرارات واخلدمات، ومجمل األعمال التي تقدم من املؤسسة، وتوفيرها بشكل دوري 
دون طلب، أو أثناء الطلب، من أي شخص أو مهتم، وكذلك معلومات حول األشخاص املسؤولني 

في املؤسسة.

- تكمن أهمية تطبيق حق حصول املواطنني على املعلومات من اإلدارات اخملتلفة في املؤسسة، 
في جعل اإلداري يقوم مبهامه وهو حتت أعني اجملتمع، ما يساهم في احلد من الفساد ومن جتاوز 

األنظمة واملعايير في اخلدمات واإلجراءات اإلدارية واملالية.

تدفق  حرية  تضمن  وثقافة  تشريعات  وجود  يتطلب  املالية  واإلجراءات  األنظمة  تطبيق   -
حلساسيتها  املعلومات  من  نوع  عن  اإلفصاح  عدم  لزم  حال  وفي  إليها،  والوصول  املعلومات 
بقضايا الدولة العامة، يتطلب، حينئٍذ، حتديدها وشملها في قرارات هيئات عليا، أي أن األصل 

هو تعميم املعلومات العامة، واالستثناء هو حجبها. 

- حجب بعض املعلومات يجوز في حاالت محددة ومسجلة بدقة، وال تكون خاضعة لتقديرات 
أو أمزجة املوظفني أو اإلداريني، بل بقرار سياسي يصدر من أعلى. إن املعلومات التي ميكن حجبها 

تقع في دائرة اجملاالت التالية: 

*اخلصوصية: أي املعلومات املرتبطة بالفرد وحياته اخلاصة، مثل املعلومات الطبية والوثائق الرسمية.

*املعلومات املتعلقة بأسرار الدفاع واألمن: وهي املعلومات العسكرية واالستخباراتية.

*معلومات التحقيق: وخاصة التحقيق األولي أمام النيابة وقضاة التحقيق.

*معلومات مصرفية: خاصة التي ال ميكن إال لصاحب العالقة أن يطلع عليها، مثل احلسابات 
البنكية، إال في حاالت خاصة مثل الوفاة. 

*األشخاص اللذين يقبلون تبوء مواقع عامة مثل البرملانيني يكون لديهم االستعداد للتنازل 
عن بعض خصوصياتهم للجمهور، وذلك لتعزيز عملية الشفافية في عملهم. 

توفر  يتطلب  اجلمهور،  إلى  املعلومات  وصول  تضمن  التي  العالية  الشفافية  لتحقيق   -
العناصر األساس التالية:

1(اإلرادة السياسية عند الهيئات العليا بانتهاج مبدأ الشفافية كأحد عناصر النظام الدميقراطي.
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2( توفر تشريعات تدعم حرية االطالع والنشر.

3( وجود إعالم نشط ويتمتع بحرية كاملة. 

4( وجود األنظمة والسياسات الداخلية التي تخص جميع مكونات املؤسسة. 

5( وجود جمهور واع حلقوقه.

مفهوم املساءلة:
وكذلك  بالشفافية،  املساءلة  عالقة  إلى  املساءلة  مفهوم  تعريف  في  التفاوت  يستند 
والبسيط  اخملتصر  والتعريف  وتطبيقية،  فكرية  ألسباب  يرجع  األحيان  بعض  وفي  احملاسبة، 

للمساءلة ميكن عرضه من خالل سؤالني محددين وهما:

أو  الرسمية  املؤسسات  عن  املسؤولة  التنظيمي،  الهيكل  حسب  املرجعيات،  هي  من   )1
األهلية؟ 

2( ما هي األهداف واملعايير واألنشطة التي على املؤسسة االلتزام بتحقيقها ؟

يعالج السؤال األول األطر واآلليات التي تقوم باإلشراف واملتابعة، وكتابة التقارير للسلطات 
العليا حسب القوانني، واألنظمة التي تبني وحدة األمر والقرار في املؤسسة. ويعالج السؤال 

الثاني احملتوى العام اخلاص باملساءلة. 

أهم أدوار منظمات اجملتمع املدني في مجال مكافحة الفساد:
األجهزة  اختصاصات  مع  وتقاطع  تداخل  في  يتسبب  ال  بحيث  وتنظيمه  العمل  تنسيق   -
الرصد  في  والشفافية  النزاهة  مجال  في  املدني  اجملتمع  منظمات  وظائف  تتحدد  إذ  العامة, 
والتثقيف والتوعية، وإعداد الدراسات والبرامج التدريبية، وتقدمي االستشارات, وتقدمي املساعدات 
الفساد  العامة في مواجهة  املصالح  للدفاع عن  املتشكلة  أو ألطرهم  للموظفني  القانونية 
والتصدي له كونه يؤثر بصورة واضحة على حتسني نوعية أوضاعهم االقتصادية واالجتماعية.

- السعي لتحقيق التكامل بني مختلف املهتمني مبناهضة الفساد وتنسيق اجلهود حرصا 
على عدم إهدار اإلمكانيات بالعمل في القضايا أو اجملاالت نفسها.

للمنظمات  واإلمكانيات  اخلبرات  من  واالستفادة  والدولية  اإلقليمية  النشاطات  مواكبة   -
العاملة في  مناهضة الفساد.

اخملتلفة  والتجارية  واحلزبية  واملهنية  والنقابية  الشعبية  واملنظمات  املواطنني  تشجيع   -
لتقدمي الدعم املادي واملعنوي لتعزيز دور منظمات اجملتمع املدني في مناهضة الفساد حماية 

الستقاللها املهني ودفاعا عن مصالح املواطنني.

أدوار املنظمات املدنية واألهلية في مكافحة الفساد: 
- تبني األساليب العلمية واملنهجية في وضع اخلطط والبرامج واألدوات املوجهة ملناهضة 
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الفساد من قبل منظمات اجملتمع املدني وكذا في املتابعة والرصد والتقومي وتنفيذ نشاطاتها.

- االلتزام بالقوانني واللوائح النافذة والعمل على تعديلها إذا كانت تعيق مناهضة الفساد.

- االستفادة من جميع املنظمات النظيرة في الساحة العربية والدولية من خالل:

وذلك بحساب  موارد محسوبة,  الفساد من  توفره مناهضة  ما  التحقق كميا من مدى   .1
حجم الفاقد املادي من امليزانية العامة, وحساب فاقد التنمية البشرية وحتقيق عدالة التوزيع.

والتثقيف  التوعية  برامج  خالل  من  واملدركة  واإلجرائية  القانونية  الفساد  فجوات  سد   .2
القيمي واألخالقي وكذا التدريب لتفادي الوقوع في مهاوي الفساد اإلدارية.

3.توفير فرص الوصول للمعلومات للمواطنني واملنظمات املدنية.

4. إصدار القوانني واللوائح التي حتمي املواطن من ويالت الفساد في اجملالني املتصلني بالقطاع 
العام واخلاص.

التوعية  تستهدف  التي  واإلعالنات  وامللصقات  اإلعالمية  واملواد  والنشرات  األدلة  5.إصدار 
والتثقيف مبخاطر الفساد.

الفعاليات  من  وغيرها  املواطنني  تقارير  فيها  مبا  التقارير  وإعداد  واملؤمترات  الندوات  6.عقد 
الالزمة.

- تتبنى منظمات اجملتمع املدني تنفيذ برامجها وخططها في التوعية والتثقيف والتدريب 
مستهدفة فئات مختارة من املوظفني واحملاسبني والقانونني والتربويني واإلعالميني للتحاور حول 
طرق وأساليب مكافحة الفساد, ووضع قواعد قيمية سلوكية للعاملني وللمواطنني وللطالب 
عموما، والقيام بحمالت إعالمية وتثقيفية للجمهور الواسع من املواطنني عن طريق أجهزة 

األعالم اخملتلفة.

- القيام مبهام محددة متكن منظمات اجملتمع املدني في املشاركة بعملية مناهضة الفساد 
من خالل الرصد واملتابعة وتقدمي البرامج واقتراحها وتوفير خدمات الوصول للمعلومات.

- إجراء املسوح التقييمية والدراسات واألبحاث, ووضع املعايير اخلاصة بالقيم املهنية ومواثيق 
واملشرعني  القرار  على صناع  اإليجابي  التأثير  أدوار  وممارسة  واألمني،  والتجاري  املهني  الشرف 

وأجهزة النيابة والقضاء وأجهزة الضبط اإلدارية األخرى من أجل تعزيز مستويات النزاهة.

- على منظمات اجملتمع املدني إعداد الدراسات والبحوث ووضع مقترحات اإلجراءات وتقدميها 
للحكومة، والعمل على تطوير األطر والوظائف اخلاصة الداعمة الستقاللية أجهزة الشرطة 

والقضاء والنيابة عن سلطة احلكومة, وتكون في منأى عن التأثيرات السياسية.   

- ينبغي أن تتجه املنظمات املدنية من خالل برامجها التوعوية الهادفة إلى ضمان  استقاللية 
والتفتيش  للمساءلة  خاضعة  محايدة  فنية  أدوات  تكون   بحيث  والبحثية  األمنية  األجهزة 
األجهزة  هذه  جلوء  استبعاد  لضمان  واحلقوقية  التشريعية  الرقابة  أجهزة  قبل  من  واملتابعة 

الستخدام الوسائل والطرق احملرمة أثناء تأدية واجباتها.
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مجاالت  جميع  في  وتعميمها  الشفافية  آليات  لتطوير  املدني  اجملتمع  منظمات  سعى   -
النشاط احلكومي واخلاص, عبر حوسبة جميع اإلجراءات اإلدارية لتمكني جهاز الرقابة واحملاسبة 
والهيئات ذات الصلة من تتبع العمليات اإلدارية والنشاطات احملاسبية في مرافق العمل, فور 
أداء إي إجراء، يوفر فرص كبيرة للمراجعة اليومية العامة وتوفير جهود الفاحصني وجهود ممثلي 

وزارة املالية واخلدمة املدنية, وتشجيع العمل وفق ما تسمى )باحلكومة اإللكترونية(.

- أن تعزيز املشاركة في مناهضة الفساد يستوجب تضافر جهود جميع العاملني في املرافق 
احلكومية والعامة واخلاصة واملواطنني كذلك, لضمان الكشف عن عمليات الفساد املستشري 
مرافق  في  والنزيهة  اخمللصة  اجلهود  تأطير  الضروري  فمن  ولذا  العمل,  مجاالت  من  كثير  في 
على  الفساد  مبناهضة  اخلاصة  اآلليات  واقتراح  الفساد،  مكافحة  آليات  مكونات  في  العمل 

املستوى القاعدي. 

من تقارير دولية عن واقع الفساد في اليمن ودول أخرى:

أطلقت منظمة الشفافية العاملية يوم 5 ديسمبر مؤشر مدركات الفساد في دول العالم لعام 2012م

الدول العربية مرتبة في مدركات مؤشرات 

المرتبة عالمياالمرتبة عربيااسم الدولةالرقم
127قطر / اإلمارات العربية المتحدة1
253البحرين2
358األردن3
461عمان4
566السعودية / الكويت5
675- تونس6
788المغرب7
894جيبوتي8
9105الجزائر9

10118مصر10
11128موريتانيا11
12128لبنان12
13144سوريا13
14156اليمن14
15160ليبيا15
16169العراق16
17173السودان17
18174الصومال18
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اليمن في التقارير الرسمية للمنظمات الدولية والتنفيذية والرقابية احمللية 
خالل العشر السنوات املاضية : 

حل اليمن في املرتبة 82 في ترتيب الدخل ضمن 108 بلدان من الدول النامية وليس كل الدول. 
)التقرير السنوي لليونيسيف للعام 2008م.(

8 % فقط هي نسبة اإلنفاق الفعلي على مشاريع أهداف األلفية من إجمالي االحتياجات 
2009م حسب صحيفة  اليمن  لندن ألصدقاء  )ورقة عمل احلكومة في مؤمتر  للبالد.  املطلوبة 
من  الرغم  على    %  42.8 إلى   2010 في  اليمن  في  الفقر  معّدالت  (-ارتفاع  الرسمية  الثورة 

اعتمادات  شبكة األمان االجتماعي ودعم املانحني. )مجلس النواب 2010م(

42.8% نسبة السكان الفقراء في اليمن عام 2010م، مقارنة مبعّدل 33.8 % عام 2009م، وتزداد 
ظاهرة الفقر بوجه خاص في املناطق الريفية والتي تبلغ نسبتها بحسب تقارير احلكومة 47.6 % 
في عام 2010م مقارنة بنسبة 38.5 % في عام 2009م. بينما سّجل احلضر نسبة فقر بلغت 29.9 

% في عام 2010 م مقارنة بنسبة 19.7 % في عام 2009م. )اللجنة املالية مبجلس النواب 2010م(

ملا  خالفاً  الفقر،  ظاهرة  من  للحّد  احلكومة  اّتخذتها  التي  اإلجراءات  وفّعالية  كفاءة  عدم 
2010م التي بنيت في األساس كخطة  كان مستهدفاً في اخلطة اخلمسية الثالثة 2006م - 

للتخفيف من الفقر. . )مشروع اإلستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي 2011م(

نصف سكان اليمن يحصلون على أقل من دوالرين في اليوم الواحد عام 2008م. ويبلغ معدل 
البطالة بني الشباب )24-15 سنة( نسبة %52.9، وفي الفئة العمرية )59-25 سنة( نسبة 44.4%. 

)ورقة عمل احلكومة في مؤمتر لندن ألصدقاء اليمن 2009م حسب صحيفة الثورة الرسمية(

النمو السكاني في اليمن يبلغ حاليا %6.3 سنويا وهي من أعلي النسب في العالم مسجال 
ارتفاعا 3.0 % مقارنة مبا كان عليه احلال خالل اخلمسة عشر سنة املاضية. )التقرير السنوي 

لليونيسيف للعام 2008م(

اتساع األمية إلى 45.3 % من السكان البالغني، وتدني معدالت االلتحاق بالتعليم )65 % في 
التعليم األساسي(، إضافة إلى محدودية تغطية اخلدمات الصحية التي تغطي نصف السكان 

فقط. )ورقة عمل احلكومة في مؤمتر لندن ألصدقاء اليمن 2009م(

ولم يحصل ثالثة أخماس السكان البالغني في البلد على أي نوع من التعليم الرسمي ولم 
يحصل %45 من سكان احلضر وحوالي 70 % من سكان الريف في سن 18 وأكبر على أي شكل 
الوطنية  اإلستراتيجية  )مشروع  االبتدائية.  املرحلة  يكملوا  لم  أنهم  أو  التعليم  أشكال  من 

لألمن الغذائي 2011م(

2003-م . وحتتل املرتبة  1980م  اليمن املرتبة األولى في معدالت األمية بني الكبار من العام 
املرجوة  األهداف  التعليم وحتقيق  الدولي إلصالح  البنك  تقييم  قبل جيبوتي في  األخيرة  قبل 
منه من حيث »اجلودة ـ الكفاءة واملساواة ـ الوصول« )تقرير البنك الدولي للتعليم في منطقة 
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الشرق األوسط وشمال أفريقيا 2008م( - احتلت اليمن املرتبة 154 من بني 180 دولة على الئحة 
الشفافية العاملية. )تقرير هيئة الشفافية ومكافحة الفساد الدولية للعام 2009م(

نسبة األمية بني نساء اليمن %65 )التقرير اللجنة االقتصادية واالجتماعية لدول غرب آسيا 
)اإلسكوا( 2009م(

النساء  أن  إلى  مستندا  دولة..   93 ترتيب  قائمة  أسفل  املرأة  متكني  دليل  في  اليمن  صنف 
 301 البالغة  البرملان  إجمالي مقاعد  0.7 % من  بنسبة  البرملان  في  واحد  حصلن على مقعد 
النساء %4 فقط من إجمالي املشرعني وكبار املسؤولني في  أن نسبة  مقعد. في حني أظهر 
اليمن، وقدر نسبة النساء العامالت احملترفات والتقنيات 15 % فقط. )التقرير السنوي للجنة 

االقتصادية واالجتماعية لدول غرب آسيا )اإلسكوا( 2009م(

تفاوت ترتيب تصنيفات الدول العربية ما بني دول متقدمة ومتوسطة ومتأخرة نسبيا من 
بني 177 بلدا شملهم التقرير على مستوى العالم. وجاء التصنيف كالتالي: الكويت 33، قطر 
35، اإلمارات 39، البحرين 41، عمان 58، والسعودية 61، األردن 86، لبنان 88، اجلزائر 104، األراضي 
الفلسطينية احملتلة 106، سورية 108، مصر 112، املغرب 112، جزر القمر 129، موريتانيا 137، 

السودان 147، جيبوتي 149 واليمن 153.

اليمن بني أسوأ عشر دول غير آمنة غذائياً في العالم )مشروع اإلستراتيجية الوطنية لألمن 
الغذائي 2011م(

حيث أن نسبة  32.1 %  من سكان اليمن غير آمنني غذائياً، )حوالي 7.5 مليون شخص يعانون 
من اجلوع وال يوجد لديهم أغذية كافية(، كما أن 57.9 % أطفال اليمن يعانون من سوء التغذية 
وهو ما يعيق التطّور املستقبلي للمجتمع واالقتصاد اليمني. وتبلغ نسبة انعدام األمن الغذائي 
الغذائي  لألمن  الوطنية  اإلستراتيجية  )مشروع  احلضر.  في   %  17.7 مقابل  الريف  في   %  37.3

2011م(

النقص الكبير في خدمات األمن والقضاء والسلطة احمللية، التي لم تتحقق سوى بنسبة 
35.2 % فقط. )ورقة عمل احلكومة في مؤمتر لندن ألصدقاء اليمن 2009م( يعانون

يعاني%12 من األطفال حديثي الوالدة في اليمن من انخفاض الوزن.. كما يعاني نحو 46 % 
من األطفال في سن ما دون اخلامسة من وزن منخفض معتدل وحاد.. ويعاني 15 % ممن هم في 
املرحلة العمرية نفسها من وزن حاد ويعاني 53 % من األطفال في اليمن من مشكلة التقزم 

وذلك خالل الفترة من 2000م- 2006م. )التقرير السنوي لليونيسيف للعام 2008م(

اليونيسيف  )تقرير  السنة 75 %.  دون  والرضع ما  اليمن 37%،  املواليد اجلدد في  تبلغ وفيات 
للعام 2008م(

والصرف الصحي  املياه  إمدادات  وتدني تغطية  املائية،  في موارده  كبيراً  اليمن عجزاً  يواجه 
اليمن ال يستخدمون  التوالي، و33 %من السكان في  بنسبة 26 % و 16 % من السكان على 
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 .% 29.3 التي تستخدم شبكة مياه صاحلة للشرب  املياه، ونسبة األسر  مصدرا محسنا من 
لليونيسيف  السنوي  )التقرير  و  2009م(  اليمن  لندن ألصدقاء  احلكومة في مؤمتر  )ورقة عمل 

للعام 2008م( و )تقرير املشروع العربي لصحة األسرة( على التولي

محطات  أداء  على  رقابة  توجد  وال  آمنة  غير  صرف  وسائل  يستخدمون  اليمنيني  93%من 
 12 يقارب  ما  أي   - املياه  بتلوث  تتعلق  وأمراض  إصابات  من  اليمنيني  من  يعاني75%  التنقية، 
مليوناً من السكان - وأن 60 % منهم يعيشون في مناطق موبوءة باملال ريا. كما أن حوالي ثالثة 
ماليني مواطن مصاب بالتهاب الكبد الوبائي، وأن 50 % من وفيات األطفال سببها األمراض ذات 
العالقة بتلوث املياه منها 30 % بسبب اإلسهال،  و30 % سببها املال ريا والتيفوئيد ويتوفى )55( 
ألف طفل سنوياً في اليمن بسبب هذه األمراض - مبعدل )151( طفل يومياً )تقرير جلنة املياه 

والبيئة مبجلس النواب 2005م(.

مناذج لتجارب ناجحة لبعض البلدان في مكافحة الفساد:
التجربة السنغافورية :

إذ استطاعت   ، الفساد  القضاء على  الدولية في  التجارب  أجنح  السنغافورية من  التجربة 
الدول  الستينات، كواحدة من أسوأ  تنتقل من تصنيفها في  أن  الزمن  على مدى عقدين من 
في الفساد، حتى باتت حتتل املرتبة الرابعة في أقل الدول فساداً في مؤشر منظمة الشفافية 
العاملية، وذلك بإرادة وعزمية من رئيس وزرائها السابق »لي كوان يو«، باني ما يُعرف بسنغافورة 
شرع  إذ  املاضي،  القرن  من  الستينات  منتصف  في  الوزراء  رئيس  منصب  تولى  الذي  احلديثة، 
الفساد  »إننا ال ننظر لعملية السيطرة على   : الفساد بقرار سياسي أطلقه بقوله  مبحاربة 
العهد  ذلك  وبدأت منذ   ،» وحاجة  وإمنا ضرورة  وليس فضيلة  أخالقية  أنها مجرد قضية  على 
بإصدار قانون مكافحة الفساد، إضافة إلى استحداث دائرة مختصة مستقلة تقوم بالتحقيق 
في قضايا الفساد احلكومية واخلاص »CPIB، ويتبع رئيس مكتبها مكتب رئيس مجلس الوزراء 
مباشرة ، واستحداث جملة من القوانني ، كقانون إعالن األموال واملمتلكات، إذ يلزم كل مسؤول 
أمواله  وعن حجم  يشغله،  الذي  املنصب  في  تعيينه  بتاريخ  عام  كل  بياناً  يقدم  أن  حكومي 
وإعطاء  وأبنائه،  لزوجته  العائدة  األموال  ذلك  في  مبا  واملؤسسات،  البنوك  في  واستثماراته 
سلطات واسعة ألعضاء دائرة التحقيق في املمارسات الفاسدة في الكشف عن اجلرائم، ومنها 
مراقبة التغييرات التي تطرأ على حياة املوظفني، وإمكان االطالع على حساباتهم املصرفية، ومت 
اتخاذ الكثير من السبل الوقائية للحد من الفساد، منها رفع رواتب املوظفني في الدولة بشكل 

يجعلها كافية لتوفير مستوى حياة كرمية.

، وإيجاد أنظمة  ، ووضع مدونة إجراءات إدارية واضحة  - حيت أن تبسيط اإلجراءات اإلدارية 
شفافة تؤدي إلى التقليل من حجم األسرار التي ميلكها املوظف العام بسبب وظيفته، وحتديد 
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إلى احملاكم للفصل  واإلحالة  التحقيق  االنتهاء فيه من قضايا  أجل سنة كحد أقصى يجب 
من  احملاكمات  ومراحل  التحقيق،  في  القضايا  عمر  إطالة  أن  باعتبار   ، األوراق  حفظ  أو  فيها 

مؤشرات الفساد أو اإلهمال.

االجتماعية  للحالة  املسبق  الفحص  إجراءات  الفساد  مكافحة  في  اخملتص  اجلهاز  اتخذ   -
قيادي بسبب شبهات  تولي منصب  ما من  ملنع موظف  وقائي  التوظيف كتدبير  قبل  لألفراد 
واملراجعات  األماكن  في  الوظيفية  الصفة  استعمال  املوظفني  عل  وحظر  بالفساد،  سابقة 
إال  كافة  واملوظفني  العامة  النيابة  وأعضاء  للقضاة  بالنسبة  تشدداً  أكثر  اإلجراءات  وكانت 

بالقدر الذي تستدعيه الضرورة.

مركز  خالل  من  عليه  االطالع  ميكن  احلكومية  للمشتريات  وشفافاً  مفتوحاً  نظاماً  وأعد   -
كل  رؤية  بعروض  للمتقدمني  تسمح  احلكومية  للمشتريات  بوابة  وهو  اإللكتروني،  األعمال 

الصفقات واملواصفات املطلوبة.

نزاهة،  أكثرها  إلى  العالـــم فساداً  بلــدان  أسوأ  من  انتقلت سنغافورة  اخلطوات  بهذه   -
وتؤكد هذه التجربة أنه ال ميكن الوصول إلى مكافحة ناجحة وجادة للفساد من دون وجود ثالثة 

أسس كضمانة ملصداقية وفعالية هذه املكافحة هي: 

1. وجود إرادة سياسية تأخذ على عاتقها املبادرة باملكافحة.

2. وجود منظومة قانونية متكاملة وحديثة وصارمة ذات سيادة مطلقة.

التخاذ  والصرامة  باالستقاللية  ويتمتع  الفساد،  مكافحة  يتولى  فعال  جهاز  إنشاء   .3
اإلجراءات املناسبة جتاه جميع التجاوزات التي تشكل فساداً .

التجربة األوغندية:
توصل حتقيق جلنة حكومية للتربية والتعليم في هذا البلد خالل سنة 2001م  إلى ضياع 
حوالي ثمانني في املائة )80 %( من امليزانية الوطنية اخلاصة بالكتاب املدرسي واللوازم املدرسية. 
كما توصل تقرير اللجنة نفسها إلى أن ثالثة عشرة باملائة فقط )13 %( من امليزانية كانت تصل 
اجملتمع  إشراك مؤسسات  إليها. لكن من خالل  احلاجة  أمس  الذين كانوا في  للتالميذ  فعليا 
املدني ووسائل اإلعالم في عملية توزيع امليزانية، ونشر وتعليق األرقام احلقيقية والفعلية التي 
تخصصها احلكومة األوغندية لكل مقاطعة من مقاطعاتها مت حتصيل نتائج مبهرة. ففي ثالث 
سنوات من مباشرة هذه العملية )2004-2002م( وصلت نسبة امليزانية التي تتحصل عليها 

املدارس فعليا نحو تسعني في املائة 90 %.

يكشف هذا املثال أمراً جوهرياً وهو أن احلكومات ال ميكنها أن تنجح وحدها في التعاطي مع 
مشكلة الفساد، فاجملتمع املدني في كل مكوناته )املنظمات غير احلكومية، جماعات املواطنني، 
النقابات العمالية، اجلمعيات احلرفية، الصحافة، اجلمعيات الدينية، الفعاليات األكادميية( كلها 

أثبتت فعاليتها في محاربة الفساد.
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جتارب في إدماج مؤسسات اجملتمع املدني في مكافحة الفساد:
الفعل  »معضلة  بسبب  تنشأ  التي  الفساد  من مظاهر  واالبتزاز  واالختالس  الرشوة  تعتبر 
اجلماعي«، ولكن لدى استشرائها فإن األمر ينقلب إلى مصيدة اجتماعية يصعب اإلفالت منها، 
ويعبر ذلك عن وضع يكون فيه الفساد طبيعيا بل يعجز األفراد عن تصور أنه بإمكانهم تسيير 

شؤونهم احلياتية دون تعاطي بعض مظاهر الفساد.

ومن هنا فإنه من الطبيعي أن يكون العالج الذي يجب أن حتظى به البلدان التي وقعت في 
اإلفالت من املصيدة، وميكن   أوال من  وذلك بتمكينها  الفساد االجتماعية« مختلفا،  »مصيدة 

اتخاذ التدابير التالية لتحقيق هذا الهدف:

تعزيز وظائف الرقابة: عبر تفعيل هيئات مراجعة احلسابات املستقلة، ضمان حرية وسائل 
اإلعالم، متكني تنظيمات اجملتمع املدني. إضافة إلى عدد من اآلليات املؤسساتية مثل: استقاللية 

القضاء وفعاليته، دورية االنتخابات ونزاهتها، وحكم القانون.

إلى  ال  واالستحقاق  اجلدارة  إلى  تستند  بتعيينات  القيام  خالل  من  احلوافز  منظومة  تغيير 
واملسؤولني من خالل  املوظفني  املعلومة، وحتصني  إلى  الوصول  واحملاباة، وضمان حرية  الزبونية 

نظام مناسب للرواتب والتعويضات والتأمني االجتماعي.

تعزيز املنظومة القيمية: عبر مدونات السلوك وحتفيز القائمني على تسيير الشؤون العامة 
للتقيد مبنظومة أخالقية تضمن املساند واملناصرة للتنمية.

ويبدو واضحا أن النقطتني األولى والثالثة -وإذا استثنينا التدابير ذات الطابع املؤسسي- فإن 
تفعيلهما ال ميكن أن يكلل بالنجاح دون التمكني للمجتمع املدني من ممارسة الدور املنوط به.
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الورقة الثانية: كيف ميكن ملنظمات اجملتمع املدني بالشراكة مع اجملتمع 
مكافحة الفساد واإلسهام في توفير أسس قيام احلكم الرشيد:

إعداد/ د. سالم سعيد عبداهلل الهاملي

اليمن وما يترتب  تعرضت ورقة العمل بصورة مركزة وفي سياق نظري ملظاهر الفساد في 
عليه من مخاطر على التنمية االقتصادية واالجتماعية في بلد فقير يتعرض للنهب والسلب 
وتفشي الفساد في كل حلقة من حلقات الدول املركزية االستبدادية. وميكن عرض أهم األفكار 

التي تناولتها ورقة العمل على النحو اآلتي:

ظاهرة الفساد في احلكم واإلدارة في اليمن
-أن رقي األمم والدول ال يقاس بحجم الثروات الطبيعية مهما عظمت أو مهما تضاءلت حد 
اإلدارة فيهما  أو رشد احلكم وصحة  يقاس مبدى عقالنية  بل  الطبيعية،  الثروات  لهذه  العدم 
وسالمة األخذ بنواصيها وتعلم فن اإلدارة،التي أوجز تعريفها ابن القيم منذ قرون خلت بأنها 

“فعل ما ينبغي ، في الوقت الذي ينبغي “ .

- يتلخص جوهر اإلدارة في القرار الرشيد وحتقيق األهداف واألعمال املنشودة بأفضل النتائج 
كما ونوعا باقل التكاليف املادية واملالية املمكنة وبأقل قدر ممكن من اجلهد والوقت ، وهو األمر 
أن يتحقق إال على أساس من التخطيط والتنظيم والتنسيق والرقابة وتقييم  الذي ال ميكن 
األداء القائم على منظومة من املبادئ واملعايير والقواعد العلمية املتجاوزة متاما لكل ضروب أو 
انواع االرجتالية في التصرف والعشوائية واألنانية ومزاجية األفعال التي متثل ألد أعداء احلكم 
اجلهد  وضياع  أي مجتمع  في  واملادي  املالي  الهدر  وتعبر عن حاالت  السليمة،  واإلدارة  الرشيد 

والوقت الثمينني ألبنائه .

- إن احلكم واإلدارة هما وجهان لعملة واحدة في الدولة، فكلما أحسن بناء هيكل الدولة 
انعكس ذلك وجتلى في حسن هيئتها وسالمة هيكلها، وبالتالي مرونة حركتها وفاعلية أدائها 

لوظائفها ومهامها ومعامالتها في ظل الفساد.

الطاغية اخلالقة  املركزية  اليمن قائمة عرفاً وسلوكا وقانونا وممارسة على  الدولة في  إن   -
أن  أي  الدولة وتعامالتها اخملتلفة،  والفساد في كافة أجهزة  أنواع االستبداد واالستكبار  لكل 
للفساد  اخلصبة  واألرضية  اليمن  في  النظام  واإلدارة هي جوهر  احلكم  في  الشاملة  املركزية 

املستشري في كل مفاصل الدولة وأجهزتها اخملتلفة 

جتربة  أفضليات  أو  مبحاسن  األخذ  يتم  أن  املتوقع  من  كان  1990م   /5  /22 وحدة  قيام  مع   -
الشمال  في  املوروثة  والتسلط  املركزية  قوة  أن  غير  واإلدارة،  احلكم  مجال  في  الشطرين 
الناجمة عن فردية احلكم واإلدارة العسكرية منذ ما قبل ثورة سبتمبر 1962م،قد قاومت األخذ 
باألفضليات، بسبب تلك النزعة املركزية االستبدادية التسلطية التي تأصلت في بنية الدولة 
هذه  على  وتربت  السلطة،  على  العسكرية  للقوى  السياسية  الصراعات  خالل  وروحانيتها 
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املركزية التسلطية جماعات وأفواج من قوى احلكم واجملتمع دون أي وازع من دين أو ضمير أو من 
رادع من قانون أو ناه عن منكر بسبب غياب كلي للرقابة واحملاسبة املنظمة .

- لذلك فإن هذه القوى التي كسبت من التسلط املركزي وآلية الفساد مغامن ال حصر لها 
متسكت بكل نظام مركزي وكل ما يحافظ على مركزية القوانني والقرارات، وقاومت كل تغيير 
فيها وابدت رفضها القاطع لكل النظم اإلدارية واملالية اخلالية من املركزية والفساد املعمول 
التي  البريطانية  اإلدارة  عن  واملوروثة  الشعبية،  الدميقراطية  اليمن  جمهورية  في  سابقا  بها 

أثبتت من النواحي النظرية والعملية جدواها وصالحيتها وفاعليتها لإلدارة احلكومية.

- أما قوى احلكم واإلدارة في اجلنوب التي تربت على املركزية في احلكم والالمركزية في اإلدارة 
الرقابة واحملاسبة فقد نالها التشريد واإلقصاء املنظم عبر أشكال مختلفة من  والشدة في 
التخريجات من انفصالية وخصخصة وهيكلة وتقاعد وتعطيل وتسريح وقوى فائضة وخالفها 
النظامية  املركزية  أعداء  من  للتخلص  ووقائية  تعسفية  كسياسة  اإلقصاء  أساليب  من 
وأنصار الالمركزية وذلك حفاظا على مصالح الفساد وصيانة آلية اإلفساد الناجتة عن املركزية 
الطاغية واستبدادها في الدولة مبختلف أجهزتها وأدواتها في اجملتمع وتعميم وتثبيت مثالب 

نظام اجلمهورية العربية اليمنية.

صارخاً  تعبيراً  إال  90م  مايو  وحدة  في  اجلنوبي  الشريك  اللعينة ضد  94م  تكن حرب  ولم   -
في  واإلدارة  احلكم  قوى  من  للتخلص  الشمال  في  واإلدارة  احلكم  لقوى  األنانية  املصالح  عن 
طول  على  الالمحدود  النهب  ومزاولة  واإلفساد  الفساد  آللية  وتقوية  ومحليا  مركزيا  اجلنوب 
الراهنة  اللحظة  واالستالب منذئذ حتى  الفساد  أثبتته ممارسات قوى  ما  وهو  البالد وعرضها 

بحيث أصبح نظام املركزية والفساد العدو الرئيس للمشروع الوطني الدميقراطي في اليمن.

- إن سيطرة فرديات مراكز القوى في األعمال احلكومية اإلدارية هو سيطرة لألنانيات واملصالح 
الذاتية، وهو سيطرة لألقليات الفاسدة، وحينما يسيطر الفساد في احلكم واإلدارة فأن أركان 
تخالف  دامت  ما  عليها  الرقابة  تقبل  ال  األنانية   فالفردية   . جميعها  تتساقط  الدميقراطية 
مادامت  بالعدل  تؤمن  وال  ذاتها،  تعظم  مادامت  بغيرها  املساواة  تقبل  وال  العامة،  املصالح 
تفضل نفسها وتريد التميز عن غيرها، وال تؤمن باحلرية لغيرها مادامت أصوات اآلخرين تقذع 
التي ال تشير عليها إال  العامة  أو يهدد نشاط اآلخرين بقائها، وال تؤمن بالشورى  في فساده 

باملصالح العامة، فهي مكتفية بشوروية  السوء من عصابة حولها في املصالح اخلاصة. 

حملة عن بعض األسباب التاريخية للفساد في اليمن:
أوالً: نهب وسلب القبيلة : يرتبط تاريخ الفساد في اليمن بالقبيلة وحروبها ضد بعضها 
التاريخ  , 2004م( عرفت القبيلة منذ فجر  منذ اقدم العصور. فاليمن ) حسب أمذيب صالح 
بني  تتوقف  ال  القبلية كما هو معروف  فاحلروب   . العربية  اجلزيرة  قبائل  ذلك شان  شانها في 
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كل  أفراد  ممتلكات  لها  تتعرض  التي  والسلب  النهب  أعمال  بسبب  اجملاورة  القبائل  مختلف 
قبيلة. فالقوي ينهب أرض الضعيف ويسرق مواشيه وثمار زرعه، ناهيك عن أعمال التقطع في 
الطرق ألغراض النهب والسلب التي تكاد ال تنقطع، وقد يحدث قتل بني أفراد القبائل فتحاول 
كل قبيلة أن تثأر لقتالها ويتداخل النهب والسلب في مثل هذه الصراعات التي استمرت منذ 

العصور الغابرة حتى يومنا هذا.

- ورمبا أن القبيلة قد ضعفت وانحلت الكثير من عناصر قوتها في جميع  البلدان العربية 
تقريبا بحكم قوة الدولة فيها، إال أنها بقيت قوية في اليمن بسبب ضعف الدولة ووجود من 

يعمل على إحيائها كما لو انها مفخرة شعبية بينما هي رموز عصبية جاهلية.

الغربي  واالستعمار  التركي  واحلكم  اخملتلفة  العربية  احلضارات  أن  إلى  اإلشارة  من  بد  وال 
بعض  على  منها  مبقية  الهمجي  بشكلها  القبيلة  تذويب  على  كثيراً  تؤثر  أن  استطاعت 

التقاليد والعادات واألخالق احلميدة.

 أما في اليمن فأن القبلية قد صمدت وتغلبت على كل التأثيرات احلضارية، إلى درجة أصبح 
إلى  العودة  استدعاء  يبرر  رمبا  الذي  األمر  والوطن،  للدولة  للوالء  سابق  القبلي  للنظام  الوالء 
)السلب(  أنواع  بشتى  القبائل  أفراد  فتسلح  بحمله،  والتباهي  به  والتفاخر  السالح  امتالك 
والتفاخر به والتباهي بحمله ساهم إلى حد كبير في انتشار حمل السالح في األرياف واملدن، 
فتجلت أعمال السلب والنهب في أشكال سافرة ومستترة كل ميارسهما حسب ظروف عمله 
وإمكانياته وأحواله االجتماعية فمنها النهب املعتمد على قوة السالح ومنها الناعم املعتمد 

على السلطة اإلدارية.

الشطر  سيما  وال  اليمن  حكم  على  املتعاقبني  األئمة  أزمنة  في  والسلب  النهب   : ثانيا 
الشمالي منه . 

الثوري  للتراث  اخلاطئ  بالتطبيق  املرتب  الفساد  من  النوع  ذلك  هو  الثالث  السبب   : ثالثا 
واالشتراكي ذات الصلة مبا يعرف بقانون التأميم في مجال التجارة والصناعة والزراعة وكذا 

إدارة ملكية القطاع العام في جنوب اليمن منذ االستقالل الوطني )67م ( في اجلنوب .

الفاسدة  الدولة  بتجارة  املرتبط  املهول  والفساد  والنهب  للسلب  الرابع  السبب   : رابعا 
وهيمنتها على قطاع عام كبير خالل العقود األربعة األخيرة وهو القطاع الذي حتول إلى شكل 

أكبر ناهب للمال العام على اإلطالق .

خامسا : ضعف األجور واملرتبات قياسا مبستوى املعيشة والذي يعد سببا من أسباب النهب 
والسلب والفساد في أجهزة الدولة اخملتلفة . 

كما إن سياسة اجلباية املالية التي عمل بها حكام اليمن من األئمة الدينيني وحكام اليمن 
باالقتصاد  فتكا  اآلليات  أكثر  واحدة من  وتشكل  اللحظة  املطبقة حتى  املوالني هي نفسها 

اليمني الهش وبخزينة الدولة.
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سادسا : سوء تنظيم أجهزة الدولة: إن سادس أسباب الفساد والنهب والسلب في أجهزة 
الدولة اخملتلفة يكمن في سوء تنظيم أجهزة  الدولة على اختالفها واملقصود من ذلك تلك 
القضايا الهامة املؤثرة على نزاهة اجلهاز وسالمته إضافة إلى عشرات القضايا الفنية سيئة 
تلك  وحتديدا  الدولة  جهاز  تنظيم  سوء  في  تتمثل  األولى  القضية  أن  غير  واإلدارة  التنظيم 
السياسية  العامة  الوظائف  املشتغلني في  املسوؤلني  اختيار تعيني كبار  املتعلقة مبشكالت 
والتي ال تتوفر في ُجلها أن لم يكن في جميعها الصفات وامللكات والشروط القيادية الضرورية 

الالزمة لشغل هذه الوظائف ) واحلديث هنا يطول(.

سابعا : ضعف الرقابة اإلدارية: 

ان سابع أسباب النهب والسلب والفساد الشامل واملنظم في اجلمهورية اليمنية وأجهزتها 
مانعة  كآلية  والشعبية  واملالية  اإلدارية  للرقابة  تقريبا  الكلي  االنعدام  في  يتجسد  اخملتلفة 

للفساد.

توصيات ورشة العمل حول أبرز مظاهر الفساد في عدن
توفر اإلدارة السياسية هي العامل الرئيس واملؤثر على خلق منظومة متكاملة ملناهضة . 1

الفساد على مستوى احمللي وعلى مستوى الدولة .

نشر وتعميم نتائج املشروع على اجلمهور ليسهم في خلق وعي حول مخاطر ظاهرة . 2
الفساد.

مراجعة املنظومة القانونية والتشريعية مبا يكفل إيجاد سند قانوني فاعل ملكافحة . 3
الفساد، وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب ومحاسبة املتورطني في قضايا الفساد عن طريق 

تقدميهم للعدالة.

في . 4 اجملتمعية  الفاعلة  املشاركة  خالل  من  وذلك  املدني  اجملتمع  منظمات  دور  تفعيل   
مكافحة الفساد بالشراكة مع السلطات احمللية. 

عمل دورات توعوية للطالب والطالبات على مستويات املدارس واجلامعات حول الفساد . 5
ومظاهره وخطره على الفرد واجملتمع.
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الفصل اخلامس
دور صندوق األعمار في معاجلة قضايا

النازحني واملتضررين في أبني كحق من حقوق اإلنسان

املنظمة الشريكة جمعية اإلخالص النسوية محافظة أبني:
ورشة عمل بعنوان: دور صندوق األعمار في معاجلة قضايا النازحني واملتضررين في أبني كحق 

من حقوق اإلنسان    )27 – 28 نوفمبر 2013م( 

عقدت ورشة عمل في محافظة أبني في يومي 27 - 28/ 11/ 2013م، استهدفت )30( مشاركاً 
وصحفيني  وإعالميني  وأكادمييني  شبابية  ومبادرات  مدني  مجتمع  منظمات  من  ومشاركة 
وشخصيات اجتماعية ومحامني واحتادات ومجالس محلية، وممثلني عن النازحني، مت فيها  تقدمي 

ثالث أوراق عمل من اجلهات املشاركة هي:

الورقة األولى حول: دور اجمللس احمللي في حل مشاكل حقوق النازحني واملتضررين.
إعداد/ محمد صالح الشحيري )مشرف املنظمات اإلنسانية، ممثل اجمللس احمللي، عضو اجمللس األهلي في الكود(

أوضحت ورقة العمل دور اجمللس احمللي في احملافظة واجملالس احمللية في املديريات، في املساهمة 
في معاجلة قضايا النازحني واملتضررين، وميكن إجمال ما وردفيها في اآلتي:

أوالً: مشاكل النازحني:
 /5  /  27 في  ديارهم  من  النازحني  خروج  عند  واإليواء  االستقبال  مشكلة  األولي:  املشكلة 
2011م إلى مناطق عدة في احملافظات لم تكن هناك أية جلنة أو مجلس محلي الستقبالهم، 
إال بعد تشكيل الوحدة التنفيذية وفتح مكاتب لها في محافظات )عدن ـ حلج ـ أبني( وكانت 

مسؤولة عن النازحني في كل محافظات اجلمهورية في شبوة، وحضرموت والبيضاء وغيرها.

أن مرحلة  اعتبار  النازحني وعدم املصداقية على  الثانية: العشوائية في تسجيل  املشكلة 
النزوح األولى سميت بالطوارئ، وظلت مترتبات هذه املشكلة حتى اآلن ولم يتم معاجلتها.

املشكلة الثالثة: النزوح املتزايد إلى مدارس عدن حتى وصلت املدارس املغلقة حوالي إلى )86( 
مدرسة من إجمالي )114( مدرسة، بعد أن افترشها النازحون إليواء أسرهم.

املشكلة الرابعة: كثرة اللجان املشكلة للنازحني والتي كانت على النحو اآلتي:
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أ ( شكلت أول جلنة للنازحني ولم يشرك فيها أعضاء من اجمللس احمللي مبديريات خنفر وزجنبار، 
عدا عضو مجلس محلي في احملافظة.

ب ( شكلت اللجنة الثانية برئاسة املدير العام السابق ملديرية زجنبار ورئيس اجمللس احمللي، وقد 
اختار عناصر من اجمللس احمللي للعمل معه في اللجنة، وكان دور رئيس اجمللس احمللي في احملافظة 

إيجابياً في دعم هذه اللجنة ملعاجلة قضايا النازحني.

ج ( تداخلت اللجان حتى شكلت اللجنة املشتركة من أحزاب اللقاء املشترك واحلزب احلاكم 
من  أعضاء  فضمت  حقوقهم  وحماية  النازحني  مشاكل  حل  على  بالعمل  لتقوم  سابقاً، 

اجمللسني احملليني في املديريتني.

املشكلة اخلامسة: قصور في دور اجملالس احمللية، وميكن تقسيم دور اجملالس احمللية في احملافظة 
واملديريات إلى املراحل اآلتية:

من  قيادات  بعض  حترك  عدا  احمللية،  للمجالس  النزوح  بداية  في  تام  غياب  األولى:  املرحلة 
تفاعل  احملافظة،  في  احمللي  للمجلس  اإلدارية  والهيئة  السابق  باحملافظ  ممثلة  احمللية  السلطة 
بعض األعضاء في اللجان األخيرة ملتابعة حقوق النازحني واملتضررين. وكان ذلك خالل مرحلة 

النزوح إلى ما قبل العودة إلى احملافظة في 12/ 6/ 2012م.

املرحلة الثانية: لدور اجمللس احمللي كانت عند االتفاق على تصميم استمارة العودة للنازحني 
ملعرفة من عادوا إلى ديارهم.. فكان للوحدة التنفيذية واملفوضية السامية دوراً أساساً في عقد 
، واشتملت هذه  الدورات والندوات لتحديد اخملرجات واملعاجلات لقضايا النازحني بعد عودتهم 

املرحلة على عدد من اخلطوات هي:

النازحني  رغبة  حلصر  االستمارات  وفق  الكشوفات  بإعداد  عدن  في  األولى  اخلطوة  بدأت   -
النازحني  لدعم  عدن  في  السامية  املفوضية  عبر  املنظمات  حتركت  ديارهم.  إلى  العائدين 

مبساعدة أعضاء اجمللس احمللي عند عودتهم لتوفير متطلبات العودة من غذاء ومواد إيوائية.

- اخلطوة الثانية: قام مدراء عموم مديريات زجنبار وخنفر بالدور األكبر في استالم استمارات 
إلى  ورفعها  الكشوفات  لتسجيل  التنفيذية  الوحدة  ومتابعة  وتعميدها  والعائدين  النازحني 
مظلوماً  األخر  بعض  و  البعض  أنصفت  العملية  وهذه  الصرف.  عملية  لنجاح  املنظمات 
خصوصاً بعد عملية تنقيح الكشوفات في إجراء اللقاءات الشخصية مع النازحني في عدن 
عبر املنظمات التي تشكلت مبشاركة معرفني من أبناء احملافظة وأعضاء اجملالس احمللية. ويعود 
السبب في هذه اإلشكالية إلى االعتماد على قاعدة البيانات املغلوطة في الوحدة التنفيذية 

التي مت تسجيلها في مرحلة النزوح الطارئ والتي سجلت أبناء احملافظة نازحني وغير نازحني.

لهذه  تصوراً  قدمت  التي  النازحني  جلنة  على  وتنقيحها  األسماء  فرز  عملية  تعتمد  لم   -
العملية من خالل املراكز االنتخابية، بل مت إهمال اجملالس احمللية وحتميلها املسؤولية عند عودة 
عملية  من  بعيدة  وهي  احمللية  اجملالس  على  الضغط  سبب  الذي  األمر  ديارهم.  إلى  النازحني 
البحث عن حقوقهم  دوامة  في  النازحني  وجعلت  والتصفيات  التسميات  التي وضعت  الفرز 
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اللحظة  حتى  مستمرة  العملية  والزالت  جدوى،  دون  املنظمات  من  املقدمة  ومستحقاتهم 
لظلم بعض األسر التي لم تستلم املعونات الغذائية واإليوائية.

وتصفيه  حلصر  للنازحني  املشكلة  واللجنة  احمللية  اجملالس  على  االعتماد  هنا  يفترض   -
الكشوفات العشوائية التي الزالت مستمرة باعتماد احلقوق لغير املستحقني وإبعاد املستحقني.

- اخلطوة الثالثة: كان ألعضاء اجملالس احمللية في املناطق الدور الفاعل في حل مشاكل حقوق 
العودة فقط، حتى مت فتح  باعتماد استمارة  العودة  األولى من  الفترة  املتضررين في  النازحني 

مراكز ملساعدة النازحني في زجنبار والكود وجعار وشقرة.

للنازحني  واملعنوي  واالقتصادي  واألمني  االجتماعي  الوضع  تطبيع  هي   : الثالثة  املرحلة 
واملتضررين، وتضمن في جلب املنظمات الداعمة التي الزالت تعمل بصورة عشوائية وال تخضع 
جلهة األعمال إلجناح عملها، إال فيما ندر. حيث يتم توجيه املنظمات إلى املديريات، فتعمل بعضها 

حتت توجيه اجملالس احمللية واألخرى عبر األهالي واجملالس األهلية وبعضها األخر عبر أحزابها. 

النازحني  وحقوق  مشاكل  حلل  دورها  في  احمللية  اجملالس  نسبة  كانت  النتيجة  األخير  وفي 
تساوي في االعتقاد 060 %(. 

أبرز مشاكل وحقوق النازحني واملتضررين: 
1 - عدم تعويض أسر الشهداء واجلرحى . 

2 - عدم تعويض املنازل املهدمة بصورة كاملة لعودتها إلى احملافظة. 

3 - عدم اعتماد اجملالس احمللية في حصر املتضررين احلقيقيني وتعويضهم التعويض العادل 
من قبل جلنة صندوق األعمار.

4 - غياب العمل املنظم وحتمل املسؤولية جلهة بيئة األمر. 

والزالت املشاكل حول احلقوق موجودة وبحاجة إلى متابعة حللها، فقط بشكل منظم ومرتب 
وفق آلية واضحة خلطوات احللول . 

الورقة الثانية حول: االنتهاكات التي تعرض لها النازحون واملتضررين من 
النزاعات املسلحة في م/ أبني

إعداد: أحمد إبراهيم سيود

تناولت ورقة العمل مناذج متعددة من االنتهاكات التي تعرض لها النازحون واملتضررون في 
محافظة أبني بعد نتائج النزاع املسلح الذي شهدته احملافظة، وفي هذا السياق ميكن عرض 
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أهم ما جاء في ورقة العمل على النحو اآلتي:

- شهدت اليمن خالل الفترة السابقة بني عامي 2011 - 2012م أحداثاً مأسوية عديدة منذ 
الرغم من اخلصوصية  العربية، وعلى  البلدان  التي اجتاحت عدد من  العربي  الربيع  ثورات  بدء 
اليمنية في اخلروج من األزمة السياسية إال أنها دفعت أثماناً باهظة ما زالت آثارها قائمة إلى 
يومنا هذا، ولكن ما لم يكن متوقعاً أن تدفع محافظة أبني الثمن غالياً دوناً عن بقية احملافظات.

- في أواخر شهر مارس 2011م ظهرت مجاميع مسلحة في أبني سيطرت على مدينة جعار 
كبرى مدن مديرية خنفر. ثم سيطرت اجلماعات على مديرية خنفر كاملة وظلت تسير شؤون 
الذين  املسلحة  والقوات  األمن  وقوات  احمللية  بالسلطة  ممثلة  الدولة  تتحرك  أن  دون  العامة 
انسحبوا من املديرية دون معرفة املواطن البسيط عن ماهية األسباب التي أدت إلى السماح 

لتلك اجلماعات بالسيطرة على مديرية خنفر ومدينة جعار.

املسلحة  القوات  يتبع  وهو عبارة عن مصنع  أكتوبر   7 اجلماعات معسكر  تلك  - أسقطت 
مت االستيالء على استراحة دار الرئاسة الواقعة في أعلى جبل خنفر والسيطرة على املعدات 
العسكرية للمؤسستني ولم حترك الدولة ساكناً مما أوحى للمواطن البسيط أن تلك األحداث 

متفق عليها فيما بني السلطة احمللية وتلك اجلماعات.

أنواع  مختلف  فيها  استخدمت  معارك  دارت  2011م  أبريل  شهر  من  الثاني  النصف  في   -
األسلحة الثقيلة واملتوسطة واخلفيفة في منطقة اخملزن جنوب مدينة جعار وظلت لساعات 
طويلة دون وجود أي ضحايا من الطرفني )اجلماعات وكتيبة من لواء 25 ميكا( الذي كان مرابطاً 

في مدينة زجنبار واستولى املسلحون على مدرعتني للجيش.

- تدخلت وساطة من مجموعة من املشايخ والشخصيات االجتماعية من أبناء أبني وخرجت 
باتفاق يقضي بعودة اجملاميع املسلحة إلى مدينة جعار وعودة اجليش إلى ثكناته وكأنها حرب 
بني قبيلتني وليس معركة وحرب بني الدولة واخلارجني عن القانون، واقتنع الطرفان بهذا االتفاق.

- في )28/ 29( من شهر مايو 2011م بدأت تلك اجلماعات باالنتشار في مدينة زجنبار وكذلك 
مدينة الكود ومرت من أمام كثير من النقاط العسكرية واألمن العام وبدأت معركة إسقاط 
مدينة زجنبار بيد تلك اجلماعات بعد أن كانت تقوم بتنفيذ االغتياالت والعودة إلى جعار أو )وقار( 

كما سموها.

-راقبت السلطة احمللية الوضع دون أن حترك ساكناً بسبب التوظيف السياسي لهذه األزمة، 
فكل طرف يرمي بأخطائه واتهاماته على الطرف اآلخر، والنتيجة سقوط عاصمة م/ أبني بيد 

املسلحني.

-بدأ نزوح األهالي من مدينة زجنبار منذ 28/ 5/ 2011م بسبب كثافة النيران التي كانت ترمى 
دون متييز مما خلق حالة من اخلوف والهلع بني املواطنني، وحدوث اشتباكات في شوارع املدينة 

وتقهقر اجليش وانهارت معنوياته ألسباب ال نعلمها إلى يومنا هذا.

- فقد مواطنو أبني ثقتهم في القوات املسلحة وقدرتها على دحر تلك اجلماعات املسلحة. 
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رافعني  ميلكون  ما  وكل  وأغنامهم  وأشيائهم  وممتلكاتهم  منازلهم  النزوح عن  إلى  فاضطروا 
عليهم  التغلب  تستطع  لم  إمكانياتها  بكل  الدولة  كانت  وإذا  فائدة(،  الرأس  )سالمة  شعار 
كيف لي أنا املواطن الذي ال أملك حتى سكيناً في بيتي أقدر عليهم )هكذا قال احلاج سعيد( 

وبدأت بذلك املأساة األخرى للمواطنني في مناطق النزوح.

- بعض األشخاص ذاهبون إلى عدن، أطفال ونساء يركبون عربات جترها البغال واحلمير واجلمال 
تركوا احلرية الكاملة للحمار أو اجلمل بأن يحدد وجهتهم كونهم مصدومني مما يجري ولعلعة 

الرصاص ودوي املدافع والدبابات والصواريخ فوق رؤوسهم وهم سائرون إلى اجملهول.

وجعار  والدرجاج  واخملزن  اجلول  مثل  قريبة  مناطق  في  املقام  بهم  استقر  النازحني  بعض   -
واحلصن وباتيس على الرغم من وجود طلعات للطيران بني احلني واآلخر على تلك املناطق وقصف 

للطيران على مدينة جعار وهم سائرون.

- البعض األخر من النازحني اجته نحو محافظة عدن ومحافظة حلج وهم ال يدرون وال يدركون 
)أيش( هذه البلوى واملصيبة .. يوم أو يومني وسوف نعود هكذا أخبر زوجته وأوالده الشيبة عوض 
باجلام وظلوا عامني كاملني في عدن .. وين نروح؟ .. إلى أين نتجه؟ .. ما نعرف حد .. ماشي معانا 

فلوس كثير .. أيش ذي املصيبة؟.

- ظل كثير من الناس لساعات مع أوالدهم وبناتهم وزوجاتهم على األرصفة وأمام املدارس، 
قام أحد املواطنني بفتح إحدى املدارس وأدخل أسرته وجاءت األسر األخرى وفتحت بقية املدارس، 
حتى أصبحت 80 % من مدارس عدن أو أكثر تأوي النازحني، وكذلك احلال غالبية مدارس م/ حلج، 
دراسياً  أفرادها يسكنون فصالً  بلغ عدد  أسرة مهما  وباتيس، فكانت كل  واحلصن  وفي جعار 
لألعداد  نظراً   ، نفسها  الغرفة  في  والطبخ  مشتركة،  عامة  حمامات  ويستخدمون  واحداً، 

الكبيرة من النازحني الذين توافدوا على تلك املناطق.

- أسر لم جتد لها مأوى في صفوف املدارس فنصبت خياماً في ساحات تلك املدارس واخليمة 
عبارة عن أربعة عصيان سقفها وجوانبها مالبس النساء والرجال.

- وأسر ذهبت تبحث عن منازل لإليجار وحتصلت على منازل وبشق األنفس وبأسعار خيالية ال 
يحتملها كاهل املوظف الغلبان فما بالك مبن ال ميلك مصدر دخل وهم بنسبة 60 % من سكان 

مديرية زجنبار وضواحيها كونهم يعتمدون على العمل باليومية.

- مرت األيام األولى على النازحني وهم في أسوأ حال وتتالت األيام وال جديد في جبهات القتال، 
وتزايد عدد النازحني من مختلف املناطق )الكود، املسيمير، باجدار، املراقد، عمودية، دهل أحمد،...

الخ(، حتى الذين ذهبوا إلى جعار والدول واخملزن غادروها إلى عدن.

- يشكو البعض : نحن ثالث أسر نعيش في منزل واحد ثالث غرف وصالة وحمام أكثر من )20( 
نفس في هذا البيت مما يضطرنا للنوم بالنوبات جزء ينام الصباح واآلخر في املساء.

يعودوا  املساء  واخلروج حتى  الغذاء  وقت  إال  املنازل  إلى  يعودون  وال  الصباح  يخرجون  الرجال 
كي يناموا بدالً من مجموعة يتحرجون فيظلون يتسامرون في الشارع حتى يحني موعد صالة 
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الفجر يصلون وينامون ساعة في املسجد حتى يخرجهم حارس املسجد أو القائم عليه.

- وأخر يقول أنا ال أرى زوجتي إال وقت تناول الطعام هكذا أخبرني األخ )عبد(.

النازح  معاناة  بدأت  ومعها  للنازحني  املساعدات  تقدمي  واحمللية  الدولية  املنظمات  بدأت   -
تأكيد   – جلان حصر   – الوثائق  – صور  نزول   - ومنها: تسجيل  املساعدات،  تلك  على  للحصول 
معرفو.... ثم عودوا غداً سيتم الصرف في مدرسة كذا،  زحام شديد، تغير مكان الصرف، في 
مكان كذا وكذا واملواطن املهجر والنازح من بالده ، الذي يتوقع من الدولة أن توفر له كل شيء 
جنده مشتتاً ويخسر الكثير من نقوده على املواصالت وهو يبحث عن تلك املساعدات التي قلما 

يجدها.

لعدم وجود  واألخر نظراً  اللجان بني احلني  تلك  وتتغير  االغاثية،  املواد  - شكلت جلان لصرف 
املصداقية، وكم جلان شكلت وغيرت خالل تلك الفترات:

• الوحدة التنفيذية إلدارة مخيمات النازحني.

• املفوضية السامية.

• برنامج الغذاء العاملي.

• املنظمة الغذائية.

• اجلمعية الغذائية.

أو  - يتم صرف املواد اإلغاثية  والغذائية في بعض اجلمعيات على أساس حزبي و مناطقي 
للقرابة أو للمحسوبية، والشواهد كثيرة. فإحدى اجلمعيات تقوم بتوزيع املساعدات بطريقة 

سرية، وجمعية أخرى توزعها على أساس مناطقي، وهكذا .

قدمت  التي  واإلنسانية  األهلية  واجلمعيات  املنظمات  جميع  نشكر  فإننا  للحق  وإحقاقاً   -
مساعدات وبشفافية ووضوح وحسب إمكانياتها، والشكر موصول لكل التجار ورجال األعمال. 

ونسأل اهلل تعالى أن يحسب لهم في ميزان حسناتهم إن شاء اهلل.

معاناة نازحي أبني:
تعرض النازحون للعديد من االنتهاكات في أماكن النزوح ومن تلك االنتهاكات اآلتي:

1. عدم وصول املساعدات املقدمة من املانحني، )جماعة املتبرعني( إلى املواطنني النازحني في 
وقتها وحسب ما يعلن عنها.

من  الرغم  على  املساعدات  تلك  على  للحصول  النازح  يعانيها  التي  واملعاناة  الصعوبة   .2
التوزيع  عملية  أثناء  الشفافية  يلتمسوا  لم  صرفها  على  القائمني  ولكن  وتنوعها،  وفرتها 

والصرف.
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3. لم يتحصل النازحون على الرعاية واالهتمام من قبل اجلهات احلكومية أو على أي مساعدات 
خاصة في اجلانب الصحي على رغم من التصريحات املغلوطة لبعض املسؤولني.

4. حرمان كثير من أبناء النازحني من التعليم وحتول الكثير من األطفال إلى أطفال شوارع 
بسبب عدم وجود فصول دراسية تستوعبهم وظلوا عرضة لألخطار.

5. االجتار مبعاناة النازحني من قبل بعض اجلمعيات التي تدعى باخليرية من خالل دخولها في 
الغذاء  برنامج  من  املساعدات  لتلك  الصرف  عملية  على  يتحصل  ملن  بينها  فيما  منافسات 

العاملي واملنظمات واجلمعيات الدولية املانحة خليجية كانت أم دولية.

6. حرمان أبناء أبني النازحني من استكمال مساقات دراساتهم اجلامعية )طلبة كلية التربية 
زجنبار( لعدم وجود املبنى وعدم اكتمال الكادر التعليمي بسبب النزوح.

7. تعرض أكثر من خمسة أشخاص من النازحني للقتل والغرق لعدم معرفتهم بالسباحة.

8. توفي شاب من نازحي أبني بخطأ طبي دون أن حترك الدولة ساكناً.

9. تعرض عدد ثالث فتيات نازحات حلادثة اختطاف، وتعرض طفلني جلرمية هتك عرض.

10. تشويه سمعة حرائر أبني النازحات من قبل بعض ضعاف النفوس وغير املسؤولني.

11. انفجار صاعق بني عدد من األطفال النازحني تسبب في إصابات خطيرة وبتر رجل أحدهم.

التصريح  طريق  عن  احملليني  السكان  بعض  قبل  من  النفسي  لإليذاء  النازحون  تعرض   .12
ببعض األلفاظ املشينة بحق النازحني مثالً :

• إرجاع السبب في ارتفاع األسعار إلى النازحني.

• طردوكم من بالدكم وأصبحتم ال شيء بعد أن كانت أبني ورجال أبني الرقم الصعب في كل 
املنعطفات التاريخية التي شهدتها البالد. 

أرقــام مهمة :
 )40.000( إيجار  النازحني في عدن مبعدل  قبل  ألف منزل من  )10.000( عشرة  استئجار  مت   -
أربعني ألف ريال مع خدمات املاء والكهرباء شهرياً )400.000.000( أربعمائة مليون ريال شهرياً 

وملدة )20( عشرين شهراً = )8.000.000.000( ثمانية مليار ريال.

- يصرف الفرد على املأكل واملشرب واملواصالت شهرياً )10.000( عشرة ألف ريال فإذا كان عدد 
النازحني )100.000( مائة ألف نسمة فإن املصروفات = )1.000.000.000( واحد مليار ريال وخالل 

عشرون شهراً =)20.000.000.000( عشرين مليار.

ثمانية   )28.000.000.000( وقدره  مبلغاً  أبني خالل عشرين شهراً  أبناء  من  النازحون  -صرف 
ريال ميني ناهيك عن املصروفات األخرى )عالج + مواصالت + مصروفات جيب +  وعشرين مليار 

سجائر عصائر + قات ...الخ( فإننا سنجد املبلغ مهول جداً.
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)21.000.000.000( واحد وعشرون مليار لتعويض أبناء أبني  وقدره  - الدولة خصصت مبلغاً 
)إعادة اعمار( لبناء املنازل التي دمرت بسبب تلك احلرب العبثية، فهل ستعيد احلكومة النظر 
في قراراتها أم ال؟ وهل هناك تعويض نفسي للمواطنني وفقاً لكل األعراف والقوانني واملبادئ 

واملواثيق الدولية واإلنسانية؟ أم أن مواطني أبني من الدرجة الثالثة؟

الورقة الثالثة حول:
 دور السلطة احمللية في دعم صندوق األعمار في محافظة أبني

إعداد/ وضاح أحمد حماص مدير مكتب الشؤون االجتماعية والعمل م/ أبني

مما ال ريب فيه من أن املواطن في أبني قد دفع ثمناً باهضاً، جراء هذه احلرب العبثية غير املبررة 
أخالقياً، والتي دارت رحاها على هذه األرض ألكثر من عام من الزمن.

واجلميع يدرك جيداً حجم هذه الكارثة وما خلفته من دمار هائل للبنى التحتية، ومنازل املواطنني، 
ناهيك عن املآسي اإلنسانية وما رافقها من ضحايا، وجرحى، وتشريد، ونزوح، وأضرار بالغة وخطيرة 
بالبيئة الزراعية والسمكية، ومصادر مياه الشرب. وبالتالي فإننا أمام كارثة إنسانية واجتماعية 

واقتصادية وتعليمية وصحية بكل ما حتمله هذه الكلمات من الدالالت واملعاني.

- ليس من األمر اليسير أن تكون أي ورقة عمل قصيرة قادرة على التشخيص والعرض، جململ 
وأرضاً، أو البحث في الدور الذي ميكن أن تلعبه السلطة احمللية  ما حل بهذه احملافظة إنساناً 
توحيد  في  يشترك  أن  يجب  اجلميع  أن  إلى  التنويه  من  والبد  اآلثار.  هذه  معاجلة  في  واملواطن 

اجلهود لتصب في خدمة الصالح العام للمحافظة.

- العمل على بلورة مختلف اآلراء ووجهات النظر التي ميكن تبنيها في املستقبل، وأن يتم 
البناء عليها في العديد من البحوث والدراسات املبنية على أسس علمية إليجاد البدائل واحللول 
ملعاجلة كل ما خلفته هذه احلرب الظاملة، ونتطلع إلى أن تشكل هذه البحوث والدراسات نقطة 
حتول إيجابي في العمل داخل احملافظة نحو إيجاد قاعدة معلوماتية تبنى عليها استراتيجيات 

عملية اإلعمار والبناء في محافظة أبني.

التي نحن بصددها ملناقشة وبحث دور صندوق االعمار في معاجلة  - كرست ورشة العمل 
مبا  اإلنسان  حقوق  عن  احلديث  فإن  وبالتالي  حقوقهم،  من  كحق  واملتضررين  النازحني  قضايا 
نصت عليه القوانني واملواثيق واالتفاقيات فهو من املوضوعات الرئيسة التي طرحت على طاولة 

احلوار الوطني الشامل ملناقشة وإعداد الضمانات القانونية للحفاظ عليه.

-لقد انشأ القرار الرئاسي رقم )30( لعام 2012م اللجنة الفنية لإلعداد والتحضير ملؤمتر احلوار 
الوطني الشامل الذي أنيط به مهمة إجناز جملة من القضايا ومنها قضايا حقوق اإلنسان، وما 
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يتصل بها من حريات عامة )سياسية، مدنية، اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، فكرية، مذهبية، 
االحتياجات  ذوي  املهمشون،  الصغيرات،  زواج  الطفل،  الشباب،  املرأة،  وحريات خاصة)  وحقوق 

اخلاصة، املغتربون، األقليات، النازحون، الالجئون(.

- لقد متت اإلشارة صراحة إلى موضوع النازحني في إطار احلقوق واحلريات وبالتالي فإن نازحي 
واألهم  املهم  السؤال  ولكن  لإلنسان،  العامة  احلقوق  عليه  نصت  فيما  احلق  كامل  لهم  أبني 
هو: هل صندوق االعمار الذي أنشئ بقرار رئاسي واخلاص بإعادة االعمار في محافظة أبني وكذا 
تعويض املتضررين من هذه احلرب سيحقق أهدافه؟، وهل اآللية التي وضعت خصيصاً لعمل 
ونشاط هذا الصندوق جاءت متطابقة مع روح ومفاهيم قيم حقوق اإلنسان؟، أم إن آلية عمل 
هذا الصندوق هي إدارية ومالية بحتة؟ وإن أضيف إليها اجلانب الفني؟. ومن خالل اإلجابة على 
هذه األسئلة، ميكن احلديث عن دور السلطة احمللية في دعم صندوق اعمار احملافظة، حتى نبتعد 
عن اخللط في األمر أوالً، ثم نبني ثانياً ما هي اإلمكانات والقدرات والوسائل التي تؤهل السلطة 
احمللية على لعب هذا الدور إلجناح عمل صندوق االعمار ومن هذا املنطلق ميكن إيضاح  عناوين 

فرعية ذات معنى وهي:

1ـ الصندوق أنشئ بقرار رئاسي.

2ـ الصندوق حتت إشراف حكومي مركزي.

3ـ اإلشراف املالي املباشر من قبل وزارة املالية.

4ـ مصادر التمويل املالي حتت إشراف حكومي مركزي.

5ـ رئيس الصندوق وجلنته تعني بقرار مركزي.

احملافظة لدعم جناح هذا  احمللية في  والفاعل للسلطة  واملباشر  احلقيقي  الدور  ما هو  إذاً   -
بأن أعلى هرم في السلطة احمللية في احملافظة وهو محافظ احملافظة عضواً  الصندوق؟ علماً 

في جلنة الصندوق هذه.

نشط  إلجناح  احملافظة  في  احمللية  السلطة  قبل  من  املبذول  اجلهد  بأن  القول  ميكننا  ولذا   -
الصندوق سيكون خرافياً ومميزاً وحتيطه مصاعب كثيرة في ظل هذا التداخل والتباين وحدود 

الصالحيات، فإذا ركز أحد من ملكاته وقدراته الذهنية قد يصل إلى حتديد هذا الدور في اآلتي:

1ـ دور رقابي2ـ دور توعوي3ـ حتديد األولويات4ـ حشد طاقة األفراد5ـ التوجيه والنصح

6ـ تسهيل مهام عمل اللجان الفنية والهندسية. 7ـ متابعة اجلهات احلكومية والرسمية.

8ـ تذليل الصعاب. 9ـ مخاطبة الرئاسة واحلكومة. 10ـ تقدمي البيانات واملعلومات واخلبرات.

وبهذا يتضح حجم اجلهد واملعاناة امللقاة على عاتق السلطة احمللية في احملافظة إلجناح ودعم 
أنشطة وأعمال صندوق اإلعمار، في ظل ظروف عامة مير بها الوطن سياسية أو اقتصادية أو 
الصندوق مركزياً،وال  التي وضعت لعمل  اآللية  التعقيد وفي ظل  وأمنية غاية في  اجتماعية 
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الذي جعل مهمة  األمر  تغييرها،  أو  تعديلها  في  األحقية  احملافظة  في  احمللية  السلطة  متلك 
السلطة احمللية في احملافظة شاقة ومعقدة.

- وميكن القول وبكل أمانة أن السلطة احمللية بذلت جهداً يحترم وهو محل تقدير فيما مت 
الذي  واملتضررين، وربط هذا اجلهد باجلهد  النازحني  آثار احلرب وتعويض  حتقيقه وإجنازه ملعاجلة 
بذل أيضاً في مجال اخلدمات العامة كالكهرباء واملياه واالستقرار التعليمي والصحي واألمني 
وإن رافقه بعض القصور، مثل: البطء الشديد والالمباالة جتاه املعاجلة السريعة لكافة حقوق 

النازحني، ناهيك عن املوارد واإلمكانات الشحيحة التي متر بها احملافظة.

وفي األخير نأمل أن نكون بجهدنا املتواضع الذي أشير إليه في ورقة العمل هذه قد أدلينا 
بدلونا وشاركنا مبا حملنا من آراء وأفكار وتساؤالت تضمنتها ورقة العمل هذه خدمة للصالح 

العام في احملافظة ومجتمعنا وأرضنا الطيبة.

النتائج والتوصيات حللقة النقاش حول معاجلة قضايا النازحني وضمان إعادة االعمار 

في محافظة أبني:

1 - لكل مواطن احلق في استالم حقه من صندوق االعمار ملا حلق به من ضرر نفسي وانتهاك 
إنساني وأخالقي وتشرد من منزله وفقدان ممتلكاته .

2 - صرف التعويضات للمتضررين وفق الكشوفات املعتمدة من قبل مكتب وزارة املالية.

3 - فتح مكتب ملواجهة الكوارث في احملافظة واالهتمام به لتأدية مهامه بالصورة املشرفة .

ألنصار  أبني  بتسليم  تسببوا  من  ومحاسبة  حتقيق  بفتح  اجلمهورية  رئيس  مطالبة   -  4
الشريعة.

5 - إعادة وغربلة الكشوفات التي سجل فيها غير املتضررين .

6 - صرف التعويضات ألسر الشهداء واجلرحى بصورة عاجلة دون أي تبريرات .

7 - تفعيل املرافق احلكومية في احملافظة لتطبيع األوضاع واتخاذ اإلجراءات على املعيقني.

8 - حل مشاكل التربية والصحة واملياه والكهرباء واخلدمة املدنية .

9 - تفعيل دور األمن واللجان الشعبية في إخراج املقتحمني للمنشآت احلكومية.

10 - إلزام مكتب الصحة بفتح غرفة عمليات على مدار الساعة وإلزام األطباء بالدوام في 
املرافق الصحية.

11 - معاجلة الظلم الذي حلق باملتضررين في صندوق االعمار وصرف التعويض العادل .

12 -  إعادة فتح وتفعيل أجهزة األمن واحملاكم والنيابة في احملافظة. 

13 -  اتخاذ القرار ملعاجلة ديون املواطنني في املياه والكهرباء من قبل السلطة احمللية والوزارات 
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املعنية والعمل على إسقاطها.

14 - حل مشكلة التوظيف بشكل شفاف وصادق ومطلق وحتديد نصيب كل مديرية وفق 
الكثافة السكانية .

15 - فضح الفساد أينما وجد ومحاربته بشكل مستمر.

16 - وضع حد لألعمال العشوائية التي حصلت في الوحدة التنفيذية والعمل على إعادة 
احلق ومعاجلة حاالت اإلسقاط واإلغالق.

17 -  فتح مكتب في الصندوق للعمل بصرف التعويضات الزراعية واملتظلمني املتبقني في 
وقت واحد بدالً من املماطلة .

18 - تشكيل جلنة من املشاركني مهمتها متابعة صندوق االعمار وهم :

1 - محمد صالح الشحيري .2 - فاطمة السيد. 3 - حسني عمر الزبيدي. 4 - أحمد ابراهيم 
سيود. -5 محمد علي العاقل.

19 - إعادة بناء الشخصية قبل إعادة االعمار ومعاجلة الضرر النفسي للنازحني واملتعثرين 
)تعويض نفسي(.

20 - معاجلة األضرار البيئية في احملافظة بصورة عاجلة لتالفي انتشار األمراض .

21 - إعادة احلق في الوحدة التنفيذية وتصحيح قاعدة بيانات جديدة. 

22 - فتح مكاتب في املناطق الستقبال عمل املنظمات الداعمة واملانحة بدالً من العشوائية.

23 - متابعة واتخاذ اإلجراءات الرادعة على اخلاطفني وقطاع الطرق ومنع التوظيف السياسي 
واستثماره على حساب املواطن في أبني .

24 - ضرورة رفع سقف التعويض للمتضررين والنازحني بإضافة التعويض النفسي واملمتلكات 
التي نهبت واخلسائر التي صرفها أثناء النزوح، ونقترح حداً أدنى اثنني مليون ريال ميني وما فوق .

25 - اعتماد درجات وظيفية للمتعاقدين في مرافق الدولة أسوة ببقية احملافظات وفقاً لقرار 
مجلس الوزراء بهذا الشأن كونهم لم يحصلوا على وظائف .

26 - تنظيم دورات تأهيلية ألفراد اللجان الشعبية لتأدية املهام األمنية في ظل غياب األمن 
وتقنني وجودهم بقرار حكومي .

27 - فضح املتالعبني مبخصصات صندوق االعمار للفترة السابقة ومحاسبتهم وذلك حتى 
ال تتكرر املأساة.

28 - تفعيل دور اجلهاز املركزي للرقابة واحملاسبة في احملافظة
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الفصل السادس
عروض مسرحية حول: التعليم أساس التنمية البشرية املستدامة، 

أوضاع نازحي أبني وحقوقهم، الفساد 

املنظمة الشريكة: فرقة أجيال املسرح:
- قدمت فرقة أجيال املسرح ثالثة عروض مسرحية في قاعة ابن خلدون كلية اآلداب جامعة 
يوم  كل  في  ومشاركة  مشارك   )100( استهدفت  نوفمبر2013م،   26  -  25 يومي  خالل  عدن 
وإعالميني وصحفيني، وشخصيات  وأكادمييني،  ومبادرات شبابية،  املدني،  اجملتمع  من منظمات 
اجتماعية، ومحامني، ونقابات واحتادات، ومجالس محلية، ومدراء مكاتب، ومستشارين، وطالب 

جامعات.

عرض في اليوم األول مسرحيتان تتحدث األولى عن أوضاع التعليم ومشاكله بشكل عام 
وكانت بعنوان ))عيال أخر زمن(( وناقشت قضايا مهمة مثل الغش والوساطة وأهمية املرأة في 

اجملتمع ودورها وما تستطيع أن تفعله من حيث التأثير.

وانتقدت املسرحية فساد التعليم العام الذي هو أساس التنمية البشرية املستدامة، وما 
يترتب عليه من مخاطر، وكذا فساد الوظيفة العامة في التعليم وتفشي ظاهرة الرشوة وتدني 
مستوى التعليم وضعف األداء في املؤسسة التربوية والتعليمية، وغياب النزاهة واألمانة في 
اجلهاز التعليمي، وفقدان املواطنني للثقة في التعليم احلكومي وتدني جودته، فضالً عن افتقار 

بعض اإلدارات التربوية للموضوعية والنزاهة والشفافية،.

وأبرزت املسرحية أثر الفقر والبؤس االجتماعي على التسرب من التعليم، األمر الذي أدى إلى 
زمنية  فترات  الظواهر في  لم تشهد مثل هذه  التي  األطفال السيما في عدن  ظهور عمالة 
سابقة، ورمبا يعود السبب الرئيس لتفشي مثل هذه الظاهرة إلى اتساع دائرة الفقر وارتفاع 
البطالة بني الشباب السيما خريجي اجلامعات، وعدم قدرة األسر على تأمني استمرار أبنائها 

في الدراسة. 

كما نبـَّهت املسرحية إلى مظاهر من انتهاكات حلقوق اإلنسان وحقوق األطفال واملرأة. وإلى 
أهمية تفعيل دور اجملتمع في معاجلة مشكلة ترويج وتعاطي اخملدرات بني الشباب ، ونشر القيم 

الهدامة والسلوك الفوضوي لدى بعض الشباب والطالب.

العام،  التعليم  تواجه  التي  بالتحديات  وتوعوياً  تثقيفياً  مضموناً  املسرحي  النص  حمل 
وفساد بعض املدرسني واألساتذة ليس فقط في التعليم العام بل وفي التعليم اجلامعي، وأشار 

املمثلون بأسلوب كوميدي إلى الدور السلبي لإلدارة التربوية في مواجهة مشكالت التعليم.
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ركزت املسرحية الثانية على أوضاع نازحي أبني وحقوقهم وقد كانت بعنوان ))ادلع يا نازح((، 
حقوق  املسرحي  العرض  ناقش  حيث  مشاهد.   )700( عن  يقل  ماال  األول  اليوم  عروض  حضر 
على  باإلشراف  املعنية  األجهزة  في  السافر  والفساد  ومعاناتهم  أبني  محافظة  من  النازحني 
واحتياجاتهم،  النازحني  والتالعب في مخصصات  للفساد  املباشر  والنقد  النازحني،  مخيمات 
توافر مخيمات  وعدم  املنظمة  اجلرمية  واتساع نطاق  واألمان  لألمن  النازحني  املواطنني  وفقدان 

إنسانية مالئمة إليواء النازحني، في مناطق ومحافظات النزوح.

وانتقد النص املسرحي استغالل بعض الفاسدين حلاجيات النازحني، وارتفاع معدالت الفقر 
والبؤس االجتماعي بينهم، معاجلـاً معاناة النازحني من انتشار األوبئة واألمراض املستعصية 
وانتقد  النازحني.   مع حقوق  التعامل  في  واألمانة  النزاهة  غياب  وكذا  النازحني..  رافقت  التي 
النص املسرحي نشر القيم الهدامة والسلوك الفوضوي لدى بعض الشباب، متناوالً مظاهر 

انتهاكات حقوق املرأة النازحة من قبل الفاسدين.

لقد حملت املسرحية مضموناً تثقيفياً وتوعوياً مبأساة املواطنني النازحني.

وكشف النص املسرحي دور الفساد في حرمان النازحني من حق الرعاية االجتماعية والصحية 
رجال  لبعض  السلبي  والدور  النازحني،  زيادة معاناة  نافذين في  وتدخل مسؤولني  والتعليمية، 
حقوق  انتهاكات  في  احلكوميني  املسؤولني  بعض  وفساد  النازحني،  حماية  في  املعنيني  األمن 

النازحني. 

معاهم((  أنا مش   (( بعنوان  كانت  الفساد  الثاني مسرحية حول مشكلة  اليوم  في  عرض 
وهي  مهمة  قضايا  ناقشت  اجملتمع.  شرائح  كافة  من  مشاهد   )700( الـ  يقارب  ما  حضرها 
وغيرها  السالح  جتارة  وانتشار  اخملدر،  واحلشيش  واحلبوب  السرقة،  وظواهر  الفساد،  مكافحة 
التي تهدد الشباب واجملتمع، وناقش النص قضية الفساد في األجهزة  من الظواهر السلبية 
وتفشي  العامة في عدن  الوظيفة  وفساد  األمني،  اجلهاز  في  واألمانة  النزاهة  وغياب  األمنية 
أجهزة  بعض  وفساد  األمنية،  املؤسسات  في  األداء  وضعف  األمني  واالنفالت  الرشوة،  ظاهرة 
نطاق  واتساع  واألمان  لألمن  املواطنني  فقدان  إلى  املسرحي  العرض  ونوه  القضائي،.  الضبط 

اجلرمية املنظمة. 

لقد نالت العروض املسرحية خالل اليومني بأسلوبها اجلريء والصريح  استحسان احلاضرين، 
بالنظر إلى أنها متيزت بطابع كوميدي ساخر مييزه عن غيره في األسلوب والتدقيق في املشكالت 

وحلها وأيضا توصيل الرسالة للحاضرين.
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الفصل السابع
مناذج من الفساد وانتهاكات حقوق اإلنسان  في )عدن.. أبني.. حلج(

عانت اليمن من أضرار الفساد وانتهاكات حقوق اإلنسان االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 
وركز الفاسدون جهودهم في محافظات اجلنوب التي تعرضت لنهب ثرواتها وأراضيها، وتدمير 
اتباع  القطاع الصناعي من حيث  التام على معظم  والقضاء  واإلنتاجية  املؤسسات اخلدمية 
سياسة خصخصة فاسدة افتقدت إلى النزاهة والشفافية، جنم عنها نتائج مأساوية متثلت 
حقوقهم  من  وحرمانهم  أعمالهم  من  واملوظفني  العمال  من  األالف  عشرات  تسريح  في: 
الزراعية،  التأجير  الدولة ومحطات  التعاوني ومزارع  القطاع  القضاء على  االقتصادية، كما مت 
فضالً عن نهب أراضي الدولة وأراضي اجلمعيات السكنية للموظفني، وأراضي األفراد، وساحات 
العام  التعليم  الثقافية، وافساد  التاريخية، واملراكز  املعالم  املدارس ومالعب األطفال، وتدمير 
املدنية،  واخلدمة  املدنية،  الشرطة  وجهاز  العامة  والنيابة  القضاء  أجهزة  وإفساد  واجلامعي، 
العمل،  على  احلصول  حق  من  اجلامعات  من  املتخرجني  آالف  وحرمان  البطالة  نطاق  وتوسيع 
وغرس القيم األخالقية الفاسدة مثل الرشوة واخملدرات ونشر اجلرمية وجتارة السالح، واالنفالت 
األمني غير املعهود حتى في أصعب الظروف، ناهيك عن إفساد حياة الشباب الذي فقد األمل 

والثقة باملستقبل. 

الثقافة  تربى على  الذي  التي حلت على هذا اجملتمع  بالكارثة  إال  أن توصف  ظواهر ال ميكن 
املدنية وحب العلم والعمل والتمسك بالقيم األخالقية النبيلة التي تتجسد في قيم احملبة 
والتعاون والتكافل االجتماعي بني أفراد اجملتمع الذي عاش حياة آمنة مستقرة. وفي هذا الفصل 
سيتم التركيز على أهم مظاهر ومناذج الفساد التي عانت منه والتزال تعاني منه في محافظات 

عدن أبني وحلج.

مؤشرات الفساد في اليمن: )1(
وحتليل  لقياس  تتعرض  التي  الدولية  والتقارير  املتخصصة  املؤسسات  من  العديد  هناك  
لظاهرة  مالمسًة  وأكثر  وشموالً،  دقة  أكثرها  أن  إال  العاملي  املستوى  على  الفساد  لظاهرة 
الفساد هي  مؤشر مدركات الفساد الذي يصدر سنوياً عن منظمة الشفافية الدولية، ويرتكز 
على مجموعة من استطالعات الرأي حول اجلوانب املباشرة للفساد، تنفذها مؤسسات بحثية 
مستقلة في معظم دول العالم، فقد بينت تلك املؤشرات أن اليمن تقع ضمن  مجموعة الدول 
األكثر فساداً، ويزداد الفساد فيها سوًء سنة بعد أخرى..  فبعد أن كانت قد حصلت عام 2001م 
على 2.9 درجة، تصل في عام  2009م إلى 2.1 درجة، من مجموع )10( درجات، وهي أدنى درجة  

)1( راجع بهذا الصدد صالح يحيى محسن )2010 م( خارطة الفساد في اليمن وأطرافه النافذة ، الطبعة : األولى،«YOHR«  ، املرصد 
اليمني حلقوق اإلنسان، اليمن،  صنعاء ص ص )61، 63، 76، 77(
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الدول املشمولة باملسح  وعددها )180 دولة(.

• تعثر إصالح اخلدمة املدنية التي يستشري فيها الفساد، إضافة إلى أن القوانني تطبق بشكل 
عشوائي، فعلى الرغم من وجود قوانني في اليمن إال أن شفافية التطبيق والتنفيذ مراوغ فيها 

إلى درجة ال ميكن تصورها .

•تفشي الفساد بشكل واضح، إذ تشمل املمارسات غير املشروعة لهذه الظاهرة، دفع الرشاوي 
لتسهيل أو عرقلة إقامة املشاريع، واالستقواء مبراكز النفوذ في تسوية املنازعات، واالنحراف في 

حتصيل اجلمارك والضرائب واالنخراط في محاباة  )األسرة احلاكمة والقبيلة ... الخ(.

البيئة  يؤثر سلباً على  الذي  الدولة  بأراضي  والعبث  املاحقة للفساد  اآلثار  الرغم من  - وعلى 
السياسة  هذه  فأن  واألخالق  القيم  إفساد  عن  ناهيك  للمدن...  احلضري  والتخطيط  والتنمية 
الفساد  سياسة  وتزداد  النظام.  عمر  ومتديد  الوالء  دائرة  توسيع  في  ناجحة  السلطة  تعتبرها 
متكنت  أن  بعد  م،  عام1994  صيف  حرب  بعد  اجلنوبية  احملافظات  في  وتركزت  اتساعاً  واإلفساد 
اشتملت  بعمليات منظمة  قامت  إذ  احملافظات،  إحكام قبضتها على هذه  النظام من  سلطة 

على ثالثة أشكال:

أبناء  لغير  معظمها  احملافظات،  تلك  في  عبثية  بصورة  الواسعة  البيضاء  األراضي  توزيع   •
املنطقة .

املؤسسات  أراضي  على  السلطة،  بقوة  لالستيالء  للمتنفذين  األخضر  الضوء  إعطاء   •
مراكز  ذلك  إثر  على  لتتشكل  باألراضي  واملضاربة  والسكنية،  الزراعية  واجلمعيات  والتعاونيات 
نفوذ أو ما ميكن تسميتها مبافيا األراضي، مستفيدة من حالة الفوضى وغياب النظام، واختالالت 

اإلدارة والقضاء، ومظلة الرعاية التي توفرها السلطة.   

املعاجلات  اتخاذ  في  املقصود  التململ  أو  التباطؤ  على  أيضاً  اإلفساد  سياسة  اشتملت   •
القانونية والقضائية السريعة حلسم قضايا األرض اخلالفية، إن لم يكن تعليق املعاجلات عن عمد، 
لتأجيج الصراعات واملواجهات االجتماعية، ليستفيد النظام من مناخ كهذا، يضمن له املزيد من 

السطوة وتعزيز أركان سلطته أو نطاق استخدامها.

وهناك آليات أخرى تهدف إلى تكريس الفساد الستمرار بقاء نظام احلكم وأهمها :

• السيطرة على كل املفاصل املالية، وخاصة مؤسسات اإليراد املالي، من خالل العناية الفائقة 
في اختيار الوزراء والرؤساء واملديرين املعينني لها، مبعايير الوالء املطلق واالستعداد التام لتنفيذ 

التوجيهات العليا أيا كانت، وبالذات التوجيهات اخملالفة لألنظمة والقوانني.

• اجلمعيات اخليرية التابعة للحزب احلاكم، التي تتشكل مصادر دخلها من االعتمادات الكبيرة 
أقطاب  تفرضها  التي  القسرية  والتبرعات  مقننة،  غير  بصورة  الدولة  خزينة  من  تأتيها  التي 

السلطة على رجال األعمال واملستثمرين بني احلني واآلخر وخالل احملطات االنتخابية اخملتلفة .
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بعض ماجا في تقرير »صالح باصرة« )2( رئيس اللجنة الوزارية لتشخيص أوضاع احلقوق 
واألراضي في احملافظات اجلنوبية )عدن ،حلج، أبني ،الذي أكد على ما يلي :

أ. االعتراف بعمليات سطو على األراضي، قامت بها بعض القيادات العسكرية واملدنية، إما بقوة 
السلطة أو باستخدام وثائق مزورة  .

ب. إن مساحات األراضي املستولى عليها تبلغ أحياناً آالف األفدنة .

ج. إن هناك شخصيات كبيرة قامت باالستيالء على أراضي اجلمعيات السكنية .

د. االعتراف بأن عمليات خصخصة مؤسسات الدولة متت بصورة خاطئة وغير نزيهة .

ه. التوصية بأن على السلطة حل مشاكل األراضي التي تسطو عليها مراكز القوى النافذة .

كما أورد تقرير املرصد اليمني حلقوق اإلنسان بعض املؤشرات حول نهب األراضي في اجلنوب وهي:

أ. اجلمعيات الزراعية التي مت االستيالء على أراضيها في محافظتي عدن وحلج عددها)70(جمعية 
وعدد أعضائها )16449 ( عضواً .

الزراعية التي مت االستيالء عليها والتي أمكن رصدها في محافظة  ب. تبلغ مساحة  األراضي 
حلج )15870( فداناً.

ج. مساحة األراضي التي مت توزيعها ملوظفي الدولة وجمعيات سكنية عام1990 م في محافظة 
حلج، ومت االستيالء عليها تبلغ ) 9820( فداناً .

2005م   ، 2004م   .( األعوام  خالل  حلج،  محافظة  في  عليها  املعتدى  الدولة  أراضي  مساحة  د. 

،2006م ) تبلغ )7787( فداناً.

1( تصنيف املتنفذين املستفيدين من األراضي في محافظة عدن

إجمالي المساحة المنهوبة للفئة بالمتر المربععدد المتنفذينفئة المتنفذين
21159 )متر مربع(17مشائخ
458713  )متر مربع(15لنافذين

455808  )متر مربع(185وزراء وقياديين

2( عشرات العقارات واملباني التي استولى عليها النافذون بقوة السلطة في مدينة عدن بعد 1994م، 
ومقرات  ونقابات  وجمعيات  متنفسات،  و  ومنتزهات  ونوادي  وحدائق  سفارات،  ومباني  مقرات  شملت 
أحزاب، وأسواق وأراضي وميادين رياضية، مباني وأراضي ومؤسسات حكومية، أراضي جمعيات سكنية.. 

الخ.

)2( املرجع السابق: ص ص )76، 79، 81، 185(
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وفي تقرير مستقل لناشطني رصدوا مظاهر من الفساد في محافظات )عدن، حلج، أبني( 
أمكن تدوين املظاهر اآلتية: )3(

- في أربع مديريات فقط من محافظتي عدن وحلج استولى النافذون على ممتلكات )111( مائة واحد 
عشر مكون تعاوني منها )80( جمعية تعاونية زراعية متعددة األغراض، و )20( مجموعة زراعية، وكذلك 
على  موزعة  الزراعية  األراضي  من  فدان   )75890( إلى  مساحتها  تصل  مستقلة،  إنتاجية  وحدة   )11(

)19880( عضواً تعاونياً. وتتوزع وفق املديريات على النحو اآلتي:

* االستيالء على )45100( فدان ميلكها )11520( عضو تعاوني في مناطق بئر أحمد ومدينة الشعب 
والبريقة في محافظة عدن.

* االستيالء على )4390( فدان ميلكها )1150( عضو تعاوني في مناطق جعولة، وبئر فضل، واملنصورة،  
في محافظة عدن.

* االستيالء على )6160( فدان ميلكها )1750( عضو تعاوني في مناطق. البساتني، ودار منصور، في دار 
سعد في محافظة عدن.

* االستيالء على )20240( فدان ميلكها )5460( عضو تعاوني في مناطق العماد، واملناصرة، ودار الهيثم، 
والفيوش، والرباط، والوهط، في محافظة حلج.

آليات التهريب من ميناء عدن: )4(
- يستخدم املهربون في عمليات التهريب شركات صيد أسماك متتلك قوارب صغيرة وبواخر متوسطة 

خاصة. كذلك احلال بالنسبة لقوارب الصيادين التقليديني .

القوارب،  من  وهمية  أعداداً  يسجلون  حتى  أو  عدة  صيد  قوارب  يستأجرون  أو  املتنفدون  يجلب   -
يستلمون على أساسها كميات الديزل اخملصصة لها من املصافي وليس بالضرورة أن تكو نتلك القوارب 

تعمل. فقد أثبت أن معظمها متوقفة عن العمل أو تعمل بصورة محدودة للغاية.

 إذ تخصص مصافي عدن من 10 إلى 15 طناً من الديزل شهرياً لكل قارب صيد حديث و 5 أطنان لكل 
قارب صيد تقليدي .

- أيضاً – بحسب املصدر ذاته – فإن شركة مصافي عدن ضالعة في عمليات فساد وتهريب الديزل، 
ألف طن باسم مخصصات  إلى 40   20 الديزل من  بإخراج كميات كبيرة من  واآلخر  إذ تقوم بني احلني 

محافظات وتدفع لقنوات التهريب .

- توجيهات رئيس اجلمهورية– أنداك – بني فترة وأخرى بصرف كميات من الديزل تتراوح بني 5 –3 آالف 
طن لعدد من املتنفذين الذين يسلمونها للمهربني لبيعها في عرض البحر .

املالحية  والوكاالت  الشركات  أن  في  يتمثل  الديزل  مادة  وتهريب  استنزاف  آخر من أشكال  - شكل 
تتلقى طلبات للتزود من قبل سفن في عرض البحر، فتقوم هذه الشركات بشراء الديزل أو املازوت مبئات 

)3( املصدر تقرير رؤساء اجلمعيات واجملموعات التعاونية الزراعية في محافظتي عدن وحلج )11/ 12/ 2011م(

)4( املرجع نفسه: ص ص )186(



70

الفساد .. اخطر   انتهاكات  حقوق اإلنسان

األطنان من الشركة اليمنية لتموين البواخر) ABD (  بالوقود بالسعر احمللي املدعوم )210( دوالر للطن 
)ثم تبيعه لتلك السفن بالسعر الدولي ) 890( ( دوالر للطن، مع تخفيض يتراوح ما بني 5 و 10 دوالرات 

عن كل طن .

- أحياناً تكون هناك كميات كبيرة من الديزل بالسعر احمللي في سفن وقوارب الشركات والوكاالت 
البحر  إلى  العاملي ثم تتجه  )ABD( إضافة كميات بسيطة عليها بالسعر  التي تطلب من   التجارية 

لتموين البواخر بالكمية كلها وبالسعر العاملي .

- الضعف الشديد للرقابة على عمل الوكاالت والشركات التجارية وعلى االتصاالت بني فروع شركة 
النفط في عدن واملكال واملهرة واحلديدة واخملا، وهو عملية مقصودة، إذ يستغل املهربون هذه الوضعية 
املقررة كتموين شهري من أكثر من فرع  الديزل  وبتواطؤ من املسؤولني ليحصلوا أحياناً على كميات 

وغالباً لقوارب غير موجودة.

اجلهاز  تقرير  أثبت  إذ  املدعوم،  اخلام  النفط  تهريب  في  أبعد  مدى  إلى  الفساد  عمليات  ذهبت  -لقد 
التي حتصل على خصم خاص  بأن شركة مصافي عدن  م،  العام 2006  واحملاسبة عن  للرقابة  املركزي 
على مشترياتها من النفط اخلام وبأسعار متميزة تقل عن األسعار العاملية وتقوم بإعادة بيع النفط 
اخلام وتصديره إلى اخلارج للشركات األجنبية. املقصود هنا عبر املافيا املتنفذة ( بنفس األسعار املتميزة 
نفسها التي حصلت عليها من الدولة األمر الذي أدى– حسب التقرير – إلى استفادة تلك الشركات من 
األسعار املتميزة وحرمان خزينة الدولة واملصفاة من ذلك الفارق بني السعرين املقدر ب 33 مليون دوالر 
عام 2006 م وتذهب معظم هذه املبالغ إلى جيوب الفاسدين في شركة املصافي وعصابات التهريب 

وإلى من يوفر لهم مظلة احلماية أو املستفيد الرئيس في السلطة .

- كما أن أهم اخملالفات وأشكال الفساد في شركة مصافي عدن التي كشفها كل من اجلهاز املركزي 
العام  ملوازنة  اخلتامية  احلسابات  ومراجعة  فحص  خالل  من  فقط  النواب،  ومجلس  واحملاسبة  للرقابة 
املالي2005 م متثل في ارتكاب الشركة للعديد من اخملالفات والتجاوزات للقوانني واألنظمة واللوائح أهمها :

- عمليات شراء األصول الثابتة مخالفة لقانون ا ملناقصات.

- شراء سيارات باألمر املباشر دون الرجوع إلى القنوات القانونية الرسمية.

- جتاوز الصرف حلدود االعتمادات املقرة باملوازنة وبالذات في بند املصروفات.

معظمها  واملناقصات  املزايدات  لقانون  وباخملالفة  املوازنة  إطار  خارج  املشروعات  من  عدد  تنفيذ    -
بتوجيهات رئاسية.

منوذجان للفساد وانتهاكات حقوق اإلنسان في محافظة أبني: 

تعاونية احلصن اخلدماتية الزراعية والعاملني فيها:)6(
- تأسست في 7 أكتوبر عام 1970 م في أنشطة » احلصن » مديرية خنفر 

والثقافية،  واالجتماعية  االقتصادية  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  عن  الرصد  فريق  تقرير  اإلنسان  حقوق  لدراسات  اليمن  مركز   )6(
مديريتي زجنبار – خنفر في محافظة أبني28 / 2 / 2010م.
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- عدد العمال فيها 30عامالً منهم )5( عامالت، إجمالي أعضاء اجلمعية » 1760«

التعويض عنها بعد حرب  التي سحبت منهم دون  الزراعية  - عدد الفالحني املنتفعني في األراضي 
العام 1994م ولم يتم معاجلة أوضاعهم » 450« مزارعا ومزارعة

- اخلدمات اآللية للمزارعني حيث يوجد لدى التعاونية خمس آليات  

- املستودعات ، مت نهب مباني املستودعات مبا فيها من أثاث وآليات بعد حرب عام 1994م وهي كاآلتي :

- نهب مضختني للمياه - خمس آليات زراعية  - سيارات - االستيالء على املباني من قبل » متنفذين 
في السلطة » وجهات أمنية 

- مت إحالة جميع العمال إلى التقاعد وحرمانهم من رواتبهم الشهرية ملدة » ثالثة عشر عاماً » منذ 
مايو 1994م وإلى يناير 2007م،وحرمان  العمال من التسوية وفقاً الستراتيجية األجور واملرتبات والضمان 

االجتماعي والصحي القانوني .

- انتهاك حق العاملني من خالل سلب مؤسستهم والتصرف مبمتلكاتها ومبانيها جلهات أخرى دون 
أي حق.

وثائق  ومصادرة  عاما،  عشر  ثالثة  ملدة  الشهرية  مرتباتهم  من  وحرمانهم  العاملني  حق  انتهاك   -
وملفات التعاونية. 

مزرعة أبقار اللنب –الكود- تأسست في العام 1974م في منطقة الكود مديرية زجنبار.)7(

-عدد العمال)83( عامالً وعاملة كانوا جميعهم تابعني للمزرعة وتدفع للموظفني رواتبهم من املوازنة 
العامة للدولة والعمال)27(عامالً وعاملة تدفع رواتبهم من املزرعة باإلضافة إلى )8( فنيني ومهندسني.

األرض الزراعية : مت االستيالء على ارض املزرعة عقب حرب 1994م وكانت املساحة اململوكة للمالك 
ألتزيد مساحتها عن )80( فداناً األخرى تابعة للدولة كونها ارض وقف » واخذ أكثر من )300 – 350 – راس 
من األبقار والعجول إلى مزرعة صافر في صنعاء وبسعر رخيص جداً حيث مت تسعيرها من قبل جلان 
قيل : إنها نزلت من وزارة الزراعة صنعاء وسعرت الرأس الواحد من األبقار بعشرة ألف ريال ميني فقط 

والعجالت خمسة ألف ريال ميني فقط 

الزراعية يبقى حوالي »400« فدان مت تأجيرها  من قبل األوقاف على شخص يدعى ) محمد  األرض 
املشهور(

1( انتهاك حق العمال في حرمانهم من حقهم من الرواتب مرفق استراتيجية األجور واملرتبات.

2( انتهاك حق الكادر الوظيفي املتخصص في مجال الثروة احليوانية من خالل عدم توفير وظائف لهم 
واالستفادة من خبراتهم.

3( انتهاك حق العاملني في املزرعة في الضمان االجتماعي الالئق. 

4( انتهاك حق العاملني في املزرعة من خالل حرمانهم من حق الضمان الصحي. 

)7 ( املرجع السابق : 30/ 1/ 2010م  
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املؤسسات احلكومية ) القطاع العام (  التي مت تصفية بعضها حتت غطاء )اخلصخصة( 
دون دراسات علمية: )8(

تعرض عدد كبير من مؤسسات البنية التحتية في محافظات )عدن، وحلج، وأبني( للتصفية والنهب 
والتدمير ومن أهمها:

1( املؤسسات الصناعية من مصانع وورش إنتاجية ومعامل .

2( مزارع الدولة والتعاونيات الزراعية والسمكية واإلنتاجية واالستهالكية.

3( املؤسسات والشركات املالحية اجلوية والبحرية والتجارية والتموينية.

اعتمدت في تصفية هذه املؤسسات والشركات أشكال وأساليب متنوعة منها:

أ - تطبيق سياسة خصخصة غير نزيهة وال تعتمد على أي معايير اقتصادية، األمر الذي أدى إلى تدمير 
مقدرات الدولة اإلنتاجية و التنموية .

ب - نهب أصول ورأس مال هذه املؤسسات من مباناً ومخازن ومنشآت وأراضاً شاسعة، وآالت ومعدات 
احملافظات  في  وفروعها  البري  النقل  مؤسسة  في  األمر  هو  كما  للنقل  وأساطيل  ،وسيارات  وأجهزة 
 ، ذلك  وغير  البحري،  النقل  وسفن  والتعاونية،  اخلاصة  االصطياد  وقوارب  اليمدا،  الطيران  ومؤسسة 

ناهيك عن األرصدة املالية املودعة في البنوك الوطنية اخلاصة باملؤسسات واملصانع.

أو  املبكر،  التقاعد  إلى  منهم  اآلالف  وإجبار  من حقوقهم  وحرمانهم  واملوظفني  العمال  تشريد  ج - 
اإلحالة إلى صندوق اخلدمة املدنية، وال يزال العديد منهم في سن الشباب ويحملون مؤهالت علمية 
التي كانوا  اجملاالت  ولديهم خبرات ومهارات في  واخلارج،  الداخل  وتخصصية  من جامعات عريقة في 

يعملون بها، منهم املهندسون واإلداريون والفنيون.

وألغراض توضيح حجم الضرر الذي حلق بالبنية التحتية في احملافظات التي متت اإلشارة إليها نضع 
اجلداول اآلتية التي تشمل أهم املؤسسات الصناعية واإلنتاجية واخلدمية والزراعية وهي على النحو 

اآلتي:

والثقافية،  واالجتماعية  االقتصادية  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  عن  الرصد  فريق  تقرير  اإلنسان  حقوق  لدراسات  اليمن  مركز   )8(
محافظات عدن وحلج وأبني لألعوام 2010، 2011م .
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أوالً: محافظة عدن:

المصانع التي تم تصفيتها أو تسليمها م
لشركات خاصة وأفراد والنافدين

المؤسسات والشركات التي تم تصفيتها أو 
تسليمها لشركات خاصة وأفراد والنافدين

المزارع والتعاونيات والورش التي تم 
تصفيتها والتصرف بأمالكها

مزرعة الشعبشركة طيران اليمدامصنع األلبان1

مزرعة العمادالمؤسسة العامة للطرق والجسورمصنع البطاريات السائلة2

مزرعة الدواجن في دار سعدالمؤسسة المحلية للبناءمصنع أوسان للبسكويت3

تعاونية خليج عدن السمكيةالمؤسسة العامة للخضار والفواكهمصنع الثورة للمنتجات الحديدية4

تعاونية صيرة السمكيةالمؤسسة العامة لمطاحن الغاللمصنع العيدروس للمالبس5

تعاونية الصناعات الجلديةالمؤسسة العامة للنقل البريمصنع الشهداء للمالبس6

تعاونية المرأة للخياطةالمؤسسة العامة للتجارة الداخلية مصنع الجندي للبالستيك7

تعاونية عدن االستهالكيةالمؤسسة العامة لتسويق األسماكمصنع زيوت بذرة القطن8

معمل تفريخ الدواجنالمؤسسة العامة لتجارة مواد البناءمصنع األكسجين9

المؤسسة العامة للدواجنالمؤسسة العامة لألقمشة والكهربائياتمصنع الغاز10

مزرعة الدواجن البريقةالمؤسسة العامة لإلنشاءاتمصنع المباني الجاهزة11

ورشة األشغال العامة مؤسسة االصطياد الساحليمصنع الكابالت والقواطع الكهربائية12

الورشة المركزية في النصرالمؤسسة العامة للنجارةمصنع األدوات الزراعية13

ورشة المشاريع اليمنية السوفيتيةالمؤسسة العامة للمسالخمصنع الغزل والنسيج14

الورشة الميكانيكية لشركة التجارةالمؤسسة العامة للحفرمصنع الشباشب المطاطية15

الورشة الكهربائية لشركة التجارة المؤسسة العامة للمحاجر والكساراتمصنع الحقائب واألحذية الجلدية16

الورشة المركزية لشركة المالحةالمشاريع اليمنية السوفيتيةمصنع الدباغة17

الورشة المركزية للنقل البريشركة المالحة الوطنيةمصنع العطور18

المخبز الشعبيشركة عدن للخطوط البحريةمصنع فان زين للمالبس19

المؤسسة العامة لصناعة الملحمصنع البالط والطوب20

شركة عدن لتموين البواخرمصنع صيرة21

شركة أحواض السفن الوطنيةمصنع األدوية22

شركة النصر للتجارة الحرةمصنع المسامير23

المؤسسة العامة للحوممصنع الحديد والصلب24

مصنع الصابون25

مصنع الطالء واألمليشن26

مصنع األسفلت27
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ثانياً: محافظة حلج

المصانع التي تم تصفيتها أو تسليمها م
لشركات خاصة وأفراد والنافدين

المؤسسات والشركات التي تم تصفيتها أو 
تسليمها لشركات خاصة وأفراد والنافدين

المزارع والتعاونيات والورش التي 
تم تصفيتها والتصرف بأمالكها

محلج القطنفرع المؤسسة العامة للحوممصنع الفيوش إلنتاج الطماطم1

تعاونية رأس العارة السمكيةالمؤسسة المحلية للنقل البري2

محطات تأجير اآلليات الزراعيةالمؤسسة المحلية للبناء3

تعاونية لحج االستهالكيةالمؤسسة العامة للخضار والفواكه4

مزرعة جعولة ألبقار اللبنفرع المؤسسة العامة للمسالخ5

مزرعة المؤتمر السادسفرع المؤسسة العامة للطرق والجسور6

مزرعة الجرادفرع المؤسسة العامة للتجارة الداخلية 7

مزرعة دار العرائسفرع المؤسسة العامة لتجارة مواد البناء8

مزرعة الشجيراتفرع مؤسسة األقمشة والكهربائيات9

مزرعة وادي خير10

مزرعة الفيوش11

مزرعة  الثورة )مجاهد(12

مزرعة العند13

معمل تفريخ الدواجن14
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ثالثاً: محافظة أبني:

المصانع التي تم تصفيتها أو تسليمها م
لشركات خاصة وأفراد والنافدين

المؤسسات والشركات التي تم تصفيتها أو 
تسليمها لشركات خاصة وأفراد والنافدين

المزارع والتعاونيات والورش التي 
تم تصفيتها والتصرف بأمالكها

محلج القطنمؤسسة أبقار اللبنمصنع تفريخ الدواجن1

مزرعة المؤتمر الربعفرع المؤسسة العامة للحوممصنع تعليب األسماك شقرة2

مزرعة لينينفرع المؤسسة العامة للمسالخمصنع إنتاج السمسم3

مزرعة 7 أكتوبرالمؤسسة المحلية للبناءمصنع الزيوت النباتية4

مزرعة 27 أغسطسالمؤسسة العامة للخضار والفواكهمصنع 7 أكتوبر للذخيرة5

مزرعة المخزن  فرع المؤسسة العامة للطرق والجسور

مزرعة الرواءالمؤسسة المحلية للنقل البري

محطات تأجير اآلليات فرع المؤسسة العامة للتجارة الداخلية 
الزراعية

مزرعة الحصنفرع المؤسسة العامة لتسويق األسماك

تعاونية الحصن الخدماتية فرع المؤسسة العامة لتجارة مواد البناء
الزراعية

مزرعة القوزفرع مؤسسة األقمشة والكهربائيات

مزرعة الطرية

مزرعة باتيس

وفي كل األحوال فأن ما مت اإلشارة إليه من مظاهر للفساد في محافظات عدن وحلج وأبني 
في هذا الكتيب ما هي إال مالمح عامة وليست تفصيلية لطبيعة الواقع التي تتجاوز ما ذكر 
بكثير، وقد اعتمدت املعلومات التي تناولتها أوراق العمل التي أعدها ناشطون في منظمات 
اجملتمع املدني وهي ليست بالضرورة دراسات علمية متخصصة، ولكنها اعطت صورة معبرة 
عن مدى تغلغل الفساد في هذه احملافظات وحجم ما نهبه الفاسدون واملتنفذون في اجملاالت 

التي مت اإلشارة إليها.

للمواطنني  فائدة  ذو  سيكون  ومعاناة  وبيانات  معلومات  من  يحمله  مبا  الكتيب  هذا  ولعل 
واملهتمني ومنظمات اجملتمع املدني، ألنه بالرغم من صغر حجمه يجيب عن أسئلة متعددة تدور 

في أذهان الناس عن سبب معاناتهم ويضع النقاط على احلروف في القضايا التي أثيرت فيه. 

ورمبا يكون هذا الكتيب دافعا للباحثني واملتخصصني في الدراسة العلمية املتخصصة عن 
التنمية  على  عليه من مخاطر  يترتب  وما  ونتائجه  أسبابه  البالد من حيث  في هذه  الفساد 

واجملتمع.  
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صور املشاركني في الدورة التدريبية »حول آليات املناصرة
 والرقابة اجملتمعية للمنظمات الشريكة 
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فعالية جمعية رفد للتنمية الريفية محافظة حلج 

صور املشاركني في حلقة النقاش حول :  »أهمية املشاركة اجملتمعية
في مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ احلكم الرشيد« 
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فعالية رابطة احملامني لتعزيز سيادة القانون محافظة عدن

صور املشاركني في حلقة النقاش حول :
»استقاللية املؤسسات )اخلدمة املدنية ( الواقع والرؤية املستقبلية«
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  فعالية جمعية ملتقى الشباب العلمي لنهضة اجملتمع  محافظة عدن

صور املشاركني في ورشة عمل حول :
 »الفساد  في عدن.. ابرز انتهاكات حقوق اإلنسان«  
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 فعالية فرقة أجيال املسرح محافظة عدن

صور املشاركني في مسرحية  حول »حقوق النازحني أوضاع التعليم ومكافحة الفساد »   
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صور املشاركني في مسرحية  حول » مكافحة الفساد »   
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فعالية جمعية اإلخالص النسوية محافظة أبني

صور املشاركني في ورشة حلقة نقاش حول: » دور صندوق اإلعمار في معاجلة 
قضايا النازحني واملتضررين في أبني )كحق من حقوق اإلنسان(«

     



83

الفساد .. اخطر   انتهاكات  حقوق اإلنسان

املطبوعات:

     



مركز اليمن لدراسات حقوق اإلنسان

نبذة عن املركز:
مركز اليمن لدراسات حقوق اإلنسان مؤسسة أهلية مستقلة ...علمية ...بحثية ...ثقافية ... إنسانية 
غير ربحية تتمتع بالشخصية االعتبارية وتعمل حتت ترخيص صادر من وزارة الشئون االجتماعية رقم)401( 

لعام 2004 م، ليس للمركز أية ارتباطات حزبية أو سياسية.

الرسالة:
االقتصادية  اإلنسان  حقوق  وإعطاء   ، املدني  اجملتمع  وتنمية  والدميقراطية   اإلنسان  حقوق  ثقافة  نشر 
واالجتماعية والثقافية اهتمام خاص وبارز ملا متثله هذه احلقوق من أهمية في حياة كل أفراد اجملتمع دون 
، وتقدمي  ، والعمل على رصد االنتهاكات والتجاوزات  التي يتعرض لها املواطنني في حقوقهم هذه  متييز 
املساعدة القانونية واإلدارية ملن يحتاج لها .. واالهتمام بقضايا الشباب واملرأة ودعم متكينهم في احلياة 
السياسية والعامة ، ومكافحة الفساد ودعم قيام احلكم الرشيد وتعزيزه ، ومواجهة التطرف واإلرهاب، 
وبينهم  ببعضهم  اليمنيني  واحملبة بني  والتسامح  والسالم  احلوار  ثقافة  االجتماعي ونشر  السلم  وتعزيز 

وشعوب العالم عموما .
ويعمل املركز على إعداد الدراسات والبحوث ، وتوفير املعلومات والتوثيق وعقد الندوات والدورات التدريبية 

وحلقات النقاش واحلوار ، وحمالت املناصرة وإعالن املواقف وإصدار البيانات واملطبوعات وإعداد التقارير .

الرؤية :
بناء مين جديد يتجسد فيها احترام حقوق اإلنسان واحلق والعدل والدميقراطية واملساواة ، وسيادة القانون 

والعدالة االجتماعية وتصان فيه كرامة اإلنسان، وحرياته اخلاصة والعامة ..

القيم :
والشفافية  باملصداقية  تتسم  والشركاء ضمن معايير  املانحني  التعامل مع  والشفافية في  الوضوح 

من أجل تعزيز ثقة اجلمهور واملؤسسات واملنظمات التي ترتبط بعالقات تواصل بعمل ونشاط وأداء املركز.
النزاهة ووضع املصلحة العامة فوق أي مصلحة خاصة.

األفكار  أو  الشخصية  باالنطباعات  تتأثر  أن  دون  احلقائق  على  والبناء  القرارات  اتخاذ  في  املوضوعية 
املسبقة.

أهدافنا:
  نشر ثقافة حقوق اإلنسان والدميقراطية .

  توعية أفراد اجملتمع بحقوقهم الدستورية والقانونية واإلنسانية.
  التعريف باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
  دعم حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير واالعتقاد.

 احترام وتعزيز دور ومساهمة املرأة اليمنية في العمل السياسي والعام.
 تأكيد حق املرأة اإلنساني في املساواة .

 االهتمام بالشباب ودعمهم ودعم مبادراتهم.
 االهتمام بقضايا التنمية املستدامة.

 مكافحة الفساد ونشر ثقافة النزاهة في اجملتمع.



ت�ضميم و�إخر�ج:
مر�د حممد �ضعيد

�ملنظمات �ل�ضريكة

https://www.facebook.com/muradmohamedsaeed

