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ƨȇƙǂǳơǽǀǿƾǈŸǲǷƢǌǳơřǗȂǳơǁơȂūơǶǟƾǳȆŻƽƢǯȋơǂŤƚŭơȂǿƢǿǾǴǯǮǳƿǺǷƀǫȐǘǻơȁ
ȃȁǁƗ ƨǰǴŭơ ƨǠǷƢƳ ƢȀǷƢǷǄƥ ƪǰǈǷƗ ƢȀǟȂǻ ǺǷ Ƨƾȇǂǧ ƧǁƽƢƦǷȁ ƧǄȈǸƬǷ ƨȈǟȂǗ ƽȂȀŝ ƧƔƢǼƦǳơ ƨȈǴǷƢǰƬǳơ
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ǾǧƢȈǗƗǲǷƢǰƥƤǠǌǳơƢŮȂƷǦƬǳơƨȈǳȁƽȁƨȈǸȈǴǫƛƨȇƢǟǂƥƨȈǇƢȈǇ
ǞǓơȂƫǲǰƥƨȈǟƢǸƬƳȏơȁƨȈǻȂǻƢǬǳơȁƨȇƽƢǐƬǫȏơȁƨȈǇƢȈǈǳơȃƙǂǳơǺǷƨȈǸǴǠǳơƨǴȈǐūơȆǿƢǿȁ
Ŀȁ ƨǴǬƬǈŭơ ƨǳƽƢǠǳơ ƨȈǈǇƚŭơ ǾƬǳȁƽ ƔƢǼƥƗȁ ǺǗȂǳơ ǵƾǬƫ Ŀ ƨǫȐǟ Ǿǳ ǺǷ ǲǯȁ ǵƢǸƬǿȏơ ȅȁƿ ȅƾȇ śƥ
ƨǷȋơȁǺǗȂǴǳňƢǨƬŭơǍȐƻȍơȁƨȈǳƢǠǳơƨȈǳȁƚǈŭơƵȁǂƥǱƢǷȉơȁƩƢǠǴǘƬǳơǮǴƫǪǬŹȅǀǳơǁơǂǬǳơƨǟƢǼǏ
ǪǧȂŭơƅơȁ
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كلمة رئي�س امل�ؤمتــــــر الأكادميي (�أ.د .وهيبةفـــــارع)
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

احلمدهلل رب العاملني وال�صالة وال�سالم على �سيد املر�سلني �سيدنا حممد واله و�صحبه اجمعني
وعيد كم مبارك وكل عام وانتم جميعا بالف خري
االخوة واالخوات الوزراء
ا�صدقاء اليمن اع�ضاء ال�سلك الديبلوما�سي
االحوة ر�ؤ�ساء اجلامعات واملراكز البحثية
االخوة ممثلوا منظمات املجتمع املدين واملنظمات الدولية واالحزاب ال�سيا�سية
االخوة اع�ضاء هيئة التدري�س من خمتلف اجلامعات واملراكز البحثيةكل با�سمه و�صفته
	ا�سعد اهلل �صباحكم باخلري حميعا واهال و�سهال بكم يف هذه املنا�سبة العلمية والوطنية
وا�سمحوا يل ان ارحب بكم اجمل ترحيب با�سمي وبا�سم اللجنة التح�ضريية للم�ؤمتراالكادميي
الذي تنظمه جامعة امللكة اروى وبا�سم الزمالء والزميالت الباحثني والباحثات من خمتلف اجلامعات اليمنية
واملراكز اال�ست�شارية والبحثية امل�شاركون يف امل�ؤمتر املتطلعون اىل مين جديد.
وان ا�شكر ح�ضوركم وتفاعلكم مع هذا امل�ؤمتر املتميز بهذه النخبة الرائعة املدركة الهمية املرحلة
الفا�صلة التي تعي�شها البالد وامل�ست�شعرة مل�س�ؤلياتها التاريخية باجلهود التي قامت بها دون ايعاز من احد اال
�ضمائرها احلية ,ويدون دعم من جهة اال جهودها الذاتية وما وفرته لها جامعة امللكة اروى من بنية بحثية
تنظيمية ا�سا�سية ,ا�ستمرت منذ الثالث من ابريل و�صوال اىل هذه اللحظة التي كانت ثمرتها هذه الر�ؤى التي
مت التو�صل اليها حول العديد من الق�ضايا امللحة املعرو�ضة على هذا امل�ؤمتر الذي ين�ضم اليه اليوم العديد من
القيادات الوطنية ملناق�شتها واقرارها يف حوار هادف ويف فر�صة تاريخية اتيحت لليمن واليمنيني ليكونوا
جزءا منها .
ان هذا امل�ؤمتر كلمة �صدق م�ستقلة من اجل مين جديد  ,وميثل دعما �شعبيا ا�ضافيا لالرادة الوطنية
املتاهبة لبناء دولة ,ودعما ا�ستثنائيا م�ستقال للحوار الوطني ال�شامل للخروج من االزمة التي تعي�شها البالد
وا�سلوبا راقيا من ا�ساليب امل�شاركة املجتمعية التي تعترب مكونا ا�صيال من مكونات احلوار الذي ارت�ضيناه ملعاجلة
م�شكالتنا التي تراكمت حتى ا�صبحت ازمة عميقة ,والتي البد من االعرتاف بانها لي�ست �سيا�سية فقط وامنا
ترتبط بكثري من االزمات االجتماعية واالقت�صادية والقانونية ,,وعندما عقدنا العزم على تن�سيق وتنظيم
هذا اجلهود يف اطاره االكادميي توقفنا طويال عند �س�ؤال واحد وهو ماذا نريد ؟
وقد جاءت االجابة �صادقة يف اداء جماعي حر�ص ان ي�ستنه�ض فريقا واحدا يج�سد كل اطياف
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ومكونات اخلارطة اجلغرافية واالجتماعية وال�سيا�سية للبالد ,وفق الية عمل �شفافة تدار جمموعاته
بطريقة دميقراطية ت�ضمن عدم تعميم املخرجات على م�ستوى امل�شاريع ال�ضيقة او الفردية التي ال متثل
احلجم احلقيقي للوطن ,لي�صبح الفريق الواحد م�شدودا اىل فكرة جتاوز االزمة خارج الدوائر والقناعات
ال�شخ�صية ,ومن هنا بد�أ العمل على اربع مراحل �شملت فرتة التح�ضري يف ابريل ثم تكوين االفكار والنزول
اىل امل�ؤ�س�س�سات البحثية والعليمة و�صوال للمرحلة الثانية بتد�شني العمل يف  15مايو واملرحلة الثالثة التي
�شملت امل�شاورات وعقد ور�ش العمل بجل�سات عامة وم�ستديرة باملخت�صني يف كل املراكز التي ا�ستقبلت فرق
العمل ثم املرحلة االخرية و�شملت حلقات العمل داخل وخارج اجلامعة و�صياغة الر�ؤى ب�صورتها �شبه النهائية
واالعداد للم�ؤمتر اخلتامي لعر�ض هذه الر�ؤى ملناق�شة نتائجها يف م�ؤمترعام واقرارها.
لذلك فان مايعر�ض اليوم يف ا�شكال من التوثيق املكتوب هو ر�ؤى وافكار م�ستخل�صة من ابحاث
واوراق علمية ومناق�شات ولقاءات,ولي�ست مواقف او انفعاالت ,مما ي�ؤكد ان ال�ضامن احلقيقي لتطبيقها
يتلخ�ص باالميان باالرادة الوطنية واالخالقية والدينية قبل اية �ضمانات خارجية حل�صول عملية االنتقال
الدميقراطي االمن بالبالد وو�ضعه يف م�ساره ال�صحيح ,وهي ر�ؤى نحر�ص جميعا على اخلروج بها يف اف�ضل
�صورة ممكنة بالت�شاور والتعاون مع كل ممثلي املجتمع يف هذه الفعالية اخلتامية ,كما نحر�ص على �ضرورة
تبنيها واال�ستفادة منها باعتبارها عمال مكمال حلوار وطني جاد وخمل�ص للت�أ�سي�س لبناء مين حديث.
ان هذا اجلهد العلمي قد �سبقه عمل طويل من االعداد والتنظيم ,وواجهته الكثري من ال�صعوبات
وامل�شاق كي ت�صبح نقاط االلتقاء فيه اكرب من نقاط االختالف ,ولن�صل بروح الفريق الواحد اىل و�ضع
اال�سا�س املنطقي للحوارالهادف بيننا ,وهو ما ي�ؤكد �أهمية ارتباط العمل البحثي والعلمي مب�سارات احلياة
ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية والقانونية ,واهمية دور اجلامعات يف كل جماالت امل�شاركة لبناء
املجتمع  ,كما ي�ؤكد رغبتنا ان ت�صبح اجلامعات م�ؤ�س�سات تنويرية بعيدة عن التجاذبات ومظاهر التع�صب ,
فهي باماكاناتها الب�شرية قادرة على اد�أ ادوارها القيادية الحداث التوازن والتقريب بني وجهات النظر ملنع
الت�صادم املجتمعي ,باعداد وتهيئة االر�ضية ال�صاحلة لثقافة املواطنة الكرمية لكل ابناء الوطن التي ميكن
حتقيقها باحلوار الهادف خارج و�سائل العنف التي نرى عددا من املجتمعات قد جر اليها.

االخوة واالخوات:

اذا كان لل�شعب اليمني خ�صو�صيته االميانية واالخالقية ون�ضاله التاريخي فان هذه اخل�صو�صية
متثل بالن�سبة للحوارالوطني �ضامنا حقيقيا اىل جانب ال�ضمانات الدميقراطية والدولية للو�صول اىل بر
االمان  ,بف�ضل الروح الوطنية الكامنة يف كل فرد والرغبة احلقيقية للجميع للخروج من كافة االزمات
ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية  ,واذا كان قادة الفكر والثقافة هم من يح�سن التعبري عن هذه الرغبات
فان م�شاركتهم يف حتديد م�سارات احلياة الدميقراطية عمليا ميثل امرا �ضروريا يف بلد ا�صبح ال�شان ال�سيا�سي
فيه ي�سيطرعلى مفا�صل احلياة اليومية بني طامح لل�سلطة وت�سخري امكاناتها وفقا لقناعات مناطقية او فئوية
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اوحزبية �ضيقة ,وبني متفرج ينتظر وقوع البالء وال يحرك �ساكنا لدفعه ولو با�ضعف االميان ,فاليمن بلد
اجلميع ولن يتقدم او يتجاوز االزمة اال بامل�شاركة يف �صياغة م�ستقبله وحتمل كل فرد م�س�ؤلياته ,وقبل هذا
وذاك البد من االعرتاف باالخطاء وجتاوزها وااللتزام عدم تكرارها.
اجتماعنا اليوم لي�س باالول ولن يكون االخري فهذه الر�ؤى الداعمة لتعزيز نقاط االلتقاء وفق
حتليالت مو�ضوعية تدرك ابعاد االهتمام بالق�ضايا املجتمعية لذلك مل تغفل الر�ؤى العلمية الق�ضايا املتعلقة
بالرتكيب االجتماعي ووال�صحة والتعليم والث�أر واالعالم والقات وو�ضع املر�أة والطفل وال�شباب واملطالبة
بتعزيز ادوار ال�شباب واملر�أة باعتبارهما طاقة حمركة ودافعة نحو التقدم وتت�ضمن الدعوة العدادهما
وتدريبهما وتاهيلهما لال�ضطالع بهذه االدوار ,ومل تتوقف الر�ؤى عند حماور الد�ستور اجلديد واحلكم الر�شيد
وامل�صاحلة الوطنية والعدالة االنتقالية وق�ضية املوائمة بني القوانني الوطنية واملعاهدات الدولية ب�ش�أن
حقوق االن�سان  ,بل تناولت املنهج االقت�صادي والتنمية امل�ستدامة والكفاءة االقت�صادية وال�سيا�سة املالية
وامليزانية العامة والتمويل اخلارجي و�سيا�سات العدالة االجتماعية واال�صالحات الواجب تبنيها يف ادارة
موارد البالد و�سيا�ساته البرتولية اجلديدة والن�صو�ص االقت�صادية الواجب ت�ضمينها يف الد�ستوراجلديد,
ولعل �شكل الدولة وطبيعة النظام ال�سيا�سي حماور ق�ضيتي اجلنوب و�صعدة يعد احد املرتكزات الهامة لهذه
الر�ؤى.

االخوات واالخوة:

ال اطيل عليكم  ,ولن اخو�ض يف النتائح فذلك مرتوك للم�ؤمتر ولكن ا�سمحوا يل ان اتقدم بال�شكر
للباحثني والباحثات الذين جمعتنا افكارهم اليوم والذين مل ي�ألوا جهدا يف ال�سعي نحو اكمال هذا امل�شروع
الوطني بامكاناتهم الذاتية التي التقدر بثمن ,رغم امل�شاق التي التعد والحت�صى لي�س اقلها انقطاعات
الكهرباء وتداخل عملهم مع االمتحانات واملهام والواجبات البحثية ال�سنوية ,واثمن عاليا عمل ر�ؤ�ساء الفرق
الرئي�سية االربع القانونية وال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية ,وان ا�شكر اي�ضا ا�ساتذة ومنت�سبي جامعة
امللكة اروى ملا بذلوه الجناح هذا امل�ؤمتر ,وان اخ�ص بالذكر اللجنة التنظيمية التي بذلت حهودا جبارة جلمع
املادة العلمية ,,كما ال ان�سى من ادرك ان هذا اجلهد طوعيا وا�ستثنائيا فبادر برحابة �صدراىل ا�ست�ضافة
فعالية االختتام والتي تبنتها م�شكورة امانة العا�صمة وامينها االخ اال�ستاذ عبد القادر هالل  ,ومين موبايل
التي تبنت طباعة الكتاب الرئي�سي لالبحاث العلمية املرافقة للم�ؤمتر ومكتب االمم املتحدة االمنائي باليمن
الذي ابدى ا�ستعداده لطباعة الر�ؤى ب�صورتها النهائية يف نهاية هذا امل�ؤمتر ,نامل ان يتحقق ذلك..
وقبل ان احتتم هذه الكلمة ال ان�سى ان اتقدم بال�شكر لالمانة العامة مل�ؤمتر احلوار الوطني ال�شامل
مل�شاركته لنا فعالياتنا وتبادل االراء واالفكار التي بادر اليها زمالئنا اع�ضاء احلوار الوطني  ,وهي منا�سبة
للتذكري باهمية تفعيل قرارات ونتائج هذا امل�ؤمتر واعتبارها جزاء مكمال للحوار الوطني واال�ستفادة منها
بتبنيها  ,فهذا اجلهد الطوعي املبذول على هذه الدرجة من املهنية ي�ستحق ان تتوقف امامه رئا�سة امل�ؤمتر
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وامانته العامة فان مل يبادر احد اىل دعمه ماديا فان الدعم الذي ننتظره ونتوقعه هو تبني نتائجه
وقراراته وان المير علىها م�ؤمتر احلوار مرور الكرام ,,وميكن لقوائم الباحثني والباحثات ان ت�شكل م�صدرا
علميا وبحثيا ر�صينا احلوارالوطني ال�شامل يعينه على تبني اهم ما يتوقع وينتظر اليمنيون يف هذه املرحلة
االنتقالية احلرجة..
يف االخري اكرر ترحيبي لكم جميعا ايها االعزاء احلا�ضرون بيننا الذين جمعنا بكم الهم الوطني يف
هذه املنا�سبة و�سيجمعنا دوما طاملا دعت احلاجة لذلك.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

�أ.د .وهيبة فارع

رئي�س امل�ؤمتر الأكادميي
رئي�س جمل�س �أمناء جامعة امللكة �أروى
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كلمة الهيئة اال�ست�شارية (�أ.د .عبدالعزيز املقالح)
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
الأ�ستاذة الدكتورة /وهيبة فارع رئي�س جامعة امللكة �أروى
			
الزمالء والزميالت من �أكادميي اجلامعات ومراكز البحوث
احل�ضور الكرمي:
ا�سمحوا يل يف البدء �أن �أحيي جامعة امللكة �أروى على ا�ضطالعها بهذه املهمة الهادفة �إىل تعميق
مفهوم احلوار وتر�سيخ منطلقاته يف حياتنا التي كانت �أبعد ما تكون عن هذا النهج القومي .وا�سمحوا يل ثانية
أعب عن تقديري و�إجاليل لتلك الكوكبة النقية من عقالء هذا الوطن الذين بذلوا جهد ًا عظيم ًا يف �إنقاذ
�أن � رِّ
البالد و�أهلها من االنزالق يف هاوية االقتتال الدموي الذي وقعت فيه بع�ض الأقطار ال�شقيقة والذي يخلو
من �أي معنى �سوى اال�ستجابة ملنطق الكربياء الزائف والتناف�س البغي�ض واملقيت على ما ال ينبغي وال ي�ستحق،
وجتاوب ًا ملخطط متزيق الوحدة الداخلية للأقطار العربية بعد �أن جنحت خمططات �سابقة يف متزيق وحدتها
القومية ،وال �أ�شك يف �أن موقف العقالء وما رافقه وتاله من جتميع للإرادات وللم�شاعر كان وراء �إطالق فكرة
احلوار لت�أخذ مداها ويتمكن املتحاورون من عر�ض وجهات نظرهم يف الق�ضايا امل�شرتكة والق�ضايا املختلف
عليها .وكانت اخلطوة الأوىل �أن نعرتف ببع�ضنا وبحق كل فريق �سيا�سي �أن تكون له ر�ؤيته ومنطلقاته التي
ال تت�صادم مع اخليارات الوطنية الكربى وال تتعار�ض مع الت�ضحيات اجل�سيمة التي قدمها ال�شعب يف �سبيل
حتقيق �إرادته وا�ستقالله وحريته ووحدة �أرا�ضيه.
احل�ضور الكرمي:
لقد �صار احلوار بو�صفه مفهوم ًا عملي ًا و�آلية متكن من حل اخلالفات وتقريب وجهات النظر ،و�صار هو
العنوان الأ�سا�س للمرحلة الراهنة لي�س يف بالدنا وحدها و�إمنا يف بقية الأقطار العربية ولدى كثري من �شعوب
العامل .وثبت باحلقائق النا�صعة �أن احلوار بالكلمة �أجدى مبا ال يقا�س من احلوار باخلناجر والر�صا�ص ،لأن
احلوار بالكلمة ي�ؤدي �إىل احلياة واال�ستقرار والبناء ،يف حني �أن احلوار بغري الكلمة ي�ؤدي �إىل �إزهاق الأرواح
و�إىل االرتداد �إىل زمن الغاب ،زمن االحتكام �إىل القوة الغا�شمة و�إىل الت�ضحية بالأبرياء الذين ال ناقة
لهم وال جمل يف اخلالفات الدائرة بني املت�صارعني .والواقع يثبت كذلك �أن احلوار ال يتم �إ َّ
ال يف حالة الر�شد
ال�سيا�سي والرغبة املطلقة يف اخلروج من دائرة التخلف املتوارث واالحرتاب امل�ستمر ،كما بات من امل�ستحيل
حتقيق �أية �إ�سرتاتيجية للتطوير والتغيري يف غياب الإجماع الذي ي�سبقه حوار طويل وجاد .والبد يف هذه
املنا�سبة العلمية �أن نقول �أن احلوار -رغم �أهميته -لي�س غاية يف ذاته و�إمنا هو و�سيلة مثلى للتفاهم والبحث
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عن اال�ستقرار املن�شود وبناء ال�سيا�سة واحلكم على �أ�س�س وا�ضحة من احرتام املواطنة و�إلغاء كل حماولة
الغت�صاب ال�سلطة و�إق�صاء الآخرين.
وحتى ال �أكرث من الكالم �أدعوكم �إىل التفكري يف املعنى العميق للحكاية الرمزية التالية“ ،حكاية
العربة والثريان” .والتي يرى البع�ض �أنها حتكي حالنا نحن املختلفني حول ق�ضايا الوطن الذي يعاين من
امل�شكالت ال�ساخنة واملرتاكمة مما يجعله يف حالة مرتجرجة بني �شد وجذب حتى �صار �أ�شبه بعربة �شدت �إىل
الثريان من كل جانب ،والثريان جترب على ال�سري يف االجتاهات الأربعة كي ي�صل كل منها �إىل غاية حمددة:
العربة عر�ضة للتفكك ،وال�س�ؤال الذي يطرحه واقعها هو :هل من املمكن �أن ت�صل �إىل �أي مكان؟ واجلواب
البديهي يقول :ال ميكن �أن يكون لهذه العربة امل�شدودة �إىل �أكرث من اجتاه �سوى غاية واحدة� ،أن تتفكك �إىل
�أجزاء وتتحطم ،وال ميكن �أن ت�صل �ساملة �إىل �أي مكان من الأمكنة التي ُت�شدّ �إليها ،كما ال ميكن �أن تكون من
ن�صيب � ّأي من هذه االجتاهات املت�صارعة� .إذ البد من حد �أدنى م�شرتك يجمع بني كل الذين يجرون العربة
�إن كانوا يحر�صون على �سالمتها .وال �أدري �إن كنا قد وعينا معنى احلكاية الرمزية الوا�ضحة الداللة ،مع
�إدراكنا �أننا نحن املختلفني الذين جنر الوطن �إىل �أكرث من اجتاه ل�سنا ثريان ًا بل ب�شر ًا �أ�سوياء منتلك عق ً
وال
واعية ترف�ض �أن يتحطم الوطن على �صخرة اخلالفات ومنتلك �ضمائر ت�أبى �أن يقودها املت�شنجون �إىل و�ضع
ت�صبح معه فري�سة للندم.
احل�ضور الكرمي:
�إن �أمامكم الكثري من الأبحاث العميقة واجلادة التي تناق�ش املو�ضوع املطروح بحر�ص وانفتاح من
جوانبه املختلفة� ،أمتنى لكم ومل�ؤمتركم التوفيق وجلامعة امللكة �أروى النجاح يف مهمتها العلمية والبحثية
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

�أ.د .عبدالعزيز املقالح
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كلمة وزير التعليم العايل والبحث العلمي (م .ه�شام �شرف عبد اهلل)
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف املر�سلني حممد بن عبد اهلل ال�صادق الأمني
الأ�ستاذة الدكتورة وهيبة فارع
رئي�س امل�ؤمتر الأكادميي لدعم احلوار الوطني  -رئي�س جمل�س �أمناء جامعة امللكة �أروى
الأخوات والإخوة �أع�ضاء امل�ؤمتر  ..احلا�ضرون جميع ًا..
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
�أود �أن �أعرب عن ال�سعادة الغامرة بح�ضور اجلل�سة اخلتامية للم�ؤمتر الأكادميي لدعم احلوار الوطني،
وقد كان يل �شرف امل�شاركة يف تد�شني هذا امل�ؤمتر ،الذي يعد بحق مفخرة للو�سط الأكادميي يف اليمن ،الذي
متثله هذه الكوكبة املتميزة من �أ�ساتذة اجلامعات والباحثني والنا�شطني ،من خمتلف االجتاهات.
و�أعرب عن كامل التقدير والإعجاب مبا حقق امل�ؤمتر على مدى �أربعة �أ�شهر ،و�أرى فيما �أنتجه من
خمرجات واحدة من �أن�ضج و�أر�شد �أ�شكال امل�شاركة االجتماعية الرافدة واملعززة مل�ؤمتر احلوار الوطني
ال�شامل.
و�إنني �إذ �أثمن تثمين ًا عالي ًا هذه املخرجات النا�ضجة ،التي �أوجزها البيان اخلتامي مل�ؤمتركم املوقر،
ف�إنني �أتطلع بكل الأمل �إىل �أن تتم اال�ستفادة الق�صوى من هذه املخرجات ،من جانب القائمني على م�ؤمتر
احلوار الوطني ،الذي �أوكلت �إليه مهمة وطنية كبرية تتمثل يف �إعادة �صياغة م�ستقبل اليمن يف �سياق عملية
التحول الدميقراطي التي ت�شهدها البالد حالي ًا.
�إن ما تو�صلتم �إليه يثمل جوهر الر�ؤية امل�ستقبلية ملحتوى و�شكل الدولة اليمنية احلديثة ،وجت�سيد ًا
رائع ًا لطموحات وتطلعات اليمنيني� ،إىل هذه الدولة ،التي تتميز با�ستنادها �إىل مبادئ احلرية والعدالة
و�سيادة القانون.

الأخوة والأخوات:

عندما �شاركت يف تد�شني هذا امل�ؤمتر منت�صف �شهر مايو املا�ضي� ،شعرت بحجم امل�سئولية الوطنية
والأخالقية التي ينه�ض بها الأكادمييون وامل�شاركون يف هذا امل�ؤمتر ،الذي ت�أ�س�س على مبادرة كرمية من
جامعة امللكة �أروى ،و�سعادتي ال تو�صف و�أنا �أ�شاهد هذه املخرجات ذات الطابع العلمي الأكادميي ،من �أبحاث
ودرا�سات ،من �ش�أنها �أن ترثي احلوار الوطني ومتده بالر�ؤى النا�ضجة.
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ً
�إننا نتطلع �إىل �أن ي�شهد اليمن بف�ضل هذه اجلهودً ،
نوعية حتقق معايري التحول ال�سيا�سي على
نقلة
قاعدة ال�شراكة الوطنية الكاملة والتج�سيد ال�شامل ملعايري العي�ش امل�شرتك والتعددية ال�سيا�سية ،حتت مظلة
الدولة اليمنية الدميقراطية احلديثة ،دولة احلرية وامل�ساواة و�سيادة القانون.
و�أنا على يقني �أن كافة امل�ؤ�شرات ت�ؤكد اليوم �أن اليمن تخطو بثبات �صوب امل�ستقبل الأف�ضل الذي
نن�شده جميع ًا ،يف ظل الإرادة ال�سيا�سية ال�صادقة التي جت�سدها ال�سيا�سة احلكيمة والتوجهات ال�سديدة
لفخامة الرئي�س عبد ربه من�صور هادي رئي�س اجلمهورية..
�أجدد التعبري عن عميق االمتنان والتقدير للجهود العظيمة التي �أجنهزها م�ؤمتركم� ..أ�شكركم
جميع ًا...
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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اجلل�ســـــــة اخلتاميــــــة

�صنعاء للفرتة من�15-14 :أغ�سط�س� /آب 2013

البيـــــــان اخلتـــــــــامي
جلنة ال�صياغة:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

�1أ.د .وهيبة فارع
2د .عبد الرب حيدر.
3د� .سعاد ال�سبع.
4د .عادل غنيمة.
5د� .أحمد ح�سان.
�6أ� .أحمد العزعزي.
�7أ .يا�سني التميمي.
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الر�ؤية ..الر�سالة ..الأهداف

وطنية
	وجاء انعقاد امل�ؤمتر الأكادميي لدعم احلوار الوطني ،يف �إطار ر�ؤية ت�ؤكد على� :شراكة
ٍ
وا�سعة :علمية ومهنية ُتقدر اخلربات وحترتم التخ�ص�صات من �أجل بناء الدولة املدنية احلديثة.
ٍ
	ون�صت ر�سالة امل�ؤمتر على :تقدمي ر�ؤى علمية ومهنية متخ�ص�صة جتمع بني معايري الكفاءة واخلربة
وتقدر الر�أي العام اجلماهريي وحتفزه للإ�سهام يف ر�سم معامل الدولة املدنية احلديثة عن طريق احلوار.
وتلخ�صت �أهدافه يف:
•تقدمي ر�ؤى علمية داعمة مل�ؤمتر احلوار الوطني ال�شامل.
•اال�ستفادة من اخلربات الأكادميية واملفكرين والعلماء من خمتلف امل�ؤ�س�سات البحثية والأكادميية
اليمنية.
•توظيف �إمكانات امل�ؤ�س�سات العلمية والبحثية يف خدمة املجتمع وق�ضاياه و�أولوياته الوطنية ويف مقدمته
حفز امل�سار الدميقراطي ،وجت�سيد قيم العدالة االجتماعية وامل�ساواة يف اليمن اجلديد.

ال�شراكة الأكادميية

	ومنذ اللحظة الأوىل التي �أُ ْعلن فيها عن فكرة عقد امل�ؤمتر الأكادميي لدعم احلوار الوطني ،يف
�إبريل /ني�سان من هذا العام ،حر�صت جامعة امللكة �أروى على �أن ي�أتي هذا امل�ؤمتر يف �إطار من ال�شراكة الوثيقة
مع خمتلف اجلامعات اليمنية الر�سمية والأهلية ،وعلى �أن يح�شد هذا امل�ؤمتر �أكرب عدد من الأكادمييني يف
هذه اجلامعات ،واملفكرين والنا�شطني ال�سيا�سيني ،وفعاليات املجتمع املدين النوعية.
	وحر�صت جامعة امللكة �أروى ومعها الهيئة الأكادميية امل�شرفة على امل�ؤمتر الأكادميي لدعم احلوار،
�أكرث ما حر�صت على �أن ينتهج هذا امل�ؤمتر يف كل �أن�شطته و�إجراءاته نهج ًا مو�ضوعي ًا ،متجرد ًا من االنتماءات
ال�سيا�سية واحل�سابات ال�ضيقة ،و�أن ين�أى عن كل �أ�شكال التجاذبات التي طبعت املرحلة االنتقالية ،و�أن يحتكم
فقط �إىل معايري الأداء الأكادميي ويف املقدمة منها الأمانة العلمية التي هي نامو�س العلماء والأكادمييني،
وذخرية اجلامعات واملعاهد العليا ومراكز الأبحاث ،ومعيار ثقة املجتمع بها ومبخرجاتها ور�ؤاها وت�صوراتها
حيال خمتلف الق�ضايا والإ�شكاليات التي يواجهها.
ويف هذا املقام جتاوبت عدد من اجلامعات اليمنية ،مع مبادرة امل�ؤمتر الأكادميي لدعم احلوار
الوطني ،على قاعدة ال�شراكة الأكادميية وات�صا ًال بق�ضية حتتل ال�صدارة يف قائمة الأولويات الوطنية
الراهنة.
وقد انخرط �أ�ساتذة وباحثون مرموقون من هذه اجلامعات ،ونا�شطون من جهات متعددة ،يف �أ�شغال
امل�ؤمتر ،التي توزعت بني نزوالت ميدانية ،وور�ش عمل ،وحلقات نقا�ش ،وم�ؤمترات مو�سعة ،بقوام ي�صل �إىل نحو
(� )180أكادميي ًا وباحث ًا ونا�شط ًا� ،أثروا ب�إ�سهاماتهم الر�ؤى الأ�سا�سية الأربع التي متحور حولها امل�ؤمتر ،وهي:
الر�ؤية ال�سيا�سية ،الر�ؤية االقت�صادية ،الر�ؤية القانونية ،والر�ؤية االجتماعية..
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	و�أظهر الأكادمييون والباحثون والنا�شطون �إ�صرار ًا منقطع النظري على العمل الطوعي بال كلل وال
عال جتاه وطنهم وجتاه اال�ستحقاقات بالغة الأهمية من تاريخ وطنهم و�شعبهم،
ح�س
وطني ٍ
ملل ،معربين عن ٍ
ٍ
الأمر الذي انعك�س يف الر�ؤى النهائية الأربع التي �أقرها امل�ؤمتر ،وقدمت �إىل م�ؤمتر احلوار الوطني ال�شامل.

م�ؤمتر موازي

لقد متحورت ر�ؤية امل�ؤمتر الأكادميي ،حول مبد�أ ال�شراكة الوطنية الوا�سعة ،العلمية واملهنية التي
تقدر اخلربات وحترتم التخ�ص�صات ،نظر ًا لل�ضعف امللحوظ للأكادمييني واخلرباء واملتخ�ص�صني يف قوام م�ؤمتر
احلوار الوطني ال�شامل ،ب�سبب طغيان معايري التوافق يف التمثيل داخل امل�ؤمتر ،الذي انعك�س على م�ستوى فئات
املجتمع واملر�أة وال�شباب.
مما �أحدث فجوة معرفية كبرية� ،شكلن عائقا �أمام تعاطي معظم �أع�ضاء م�ؤمتر احلوار مع الق�ضايا
الأ�سا�سية ،واال�ستعانة بخرباء و�أكادمييني من اخلارج ومن اجلامعات اليمنية.
هذا الإجراء مت اتخاذه بعد �أن �أدرك القائمون على �إعداد هذا امل�ؤمتر ب�أن اخللفية ال�سيا�سية
ملمثلي الأحزاب واملكونات ال�سيا�سية ال تكفي وحدها � -أمام اال�ستحقاقات ذات الأهمية اال�ستثنائية التي
يقف �أمامها امل�ؤمتر  -وال تغني كذلك عن التخ�ص�صات العلمية واخلربات النوعية التي تزخر بها اجلامعات،
مما ي�ستوجب �أن يكون الأكادمييون والباحثون ،جزء ًا �أ�صي ًال من قوام احلوار الوطني ،ل�ضمان فهم �أعمق
للق�ضايا التي ين�شغل بها امل�ؤمتر ،والإحاطة بها وحتليلها ،والتو�صل �إىل �صياغة ر�صينة ومكتملة الأركان،
ملوجهات عامة ذات طابع د�ستوري ب�ش�أنها.
	�إن هذه املوجهات �ستمثل الإطار املرجعي ل�صياغة الد�ستور اليمني اجلديد من قبل اللجنة التي
�سي�صدر ب�ش�أنها قرار من فخامة رئي�س اجلمهورية ،و�ست�شرع يف عملها بعد اختتام �أعمال م�ؤمتر احلوار الوطني
يف الثامن ع�شر من �شهر �سبتمرب� /أيلول  ،2013وفق ًا ملا تق�ضي به الآلية التنفيذية للمبادرة اخلليجية ب�ش�أن
الت�سوية ال�سيا�سية يف اليمن.
ونظرا لأهمية املو�ضوع ويف غياب التفاعل �أقر امل�ؤمتر الأكادميي لدعم احلوار ،م�ؤمتر ًا موازي ًا ،قائم ًا
بذاته ،م�ستق ًال بر�ؤاه وخمرجاته ،لتكون يف �سياقها وم�ضمونها ومقا�صدها النهائية عامال م�ساعدا للمخرجات
النهائية للحوار الوطني ،وقد تتقاطع ،متكئ ًا على النوايا الطيبة والإرادة املخل�صة لأع�ضائه وللقائمني عليه،
على الرغم من حمدودية م�صادر التمويل.
منطلقني يف ذلك من اعتبارات ومقت�ضيات امل�صلحة الوطنية العليا ،ومن احلر�ص على �أن ت�أتي هذه
املخرجات ،جت�سيد ًا ملبد�أ امل�سئولية االجتماعية للجامعات ،وعلى �أن ت�صدر من �صميم ما ميليه ال�ضمري املهني،
وامل�سئولية الوطنية للأكادمييني والباحثني واخلرباء واملفكرين امل�شاركني يف امل�ؤمتر ،وعلى �أن تعرب هذه
املخرجات كذلك ب�شكل دقيق عن معايري الأداء الأكادميي ،وقبل ذلك عن الأمانة العلمية.
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�شكر م�ستحق:

	وي�سر �أع�ضاء امل�ؤمتر الأكادميي لدعم احلوار الوطني� ،أن يعربوا يف املقابل عن عميق االمتنان
لالهتمام والتفاعل الذي �أظهره عدد من �أع�ضاء وع�ضوات م�ؤمتر احلوار الوطني ،مع جمريات امل�ؤمتر ،وجميع
ه�ؤالء الأع�ضاء �شخ�صيات تتمتع بثقل وت�أثري معتربين داخل امل�ؤمتر ..و�أن ن�شكر لهم ح�ضورهم وم�شاركتهم
يف جل�سات م�ؤمترنا الأكادميي ،ونثمن �آراءهم القيمة التي �أثروا بها امل�ؤمتر.

جمريات امل�ؤمتر

انطلقت فكرة عقد امل�ؤمتر الأكادميي لدعم احلوار يف الـــ 3من �شهر �إبريل /ني�سان �أي بعد �أيام من
انطالق م�ؤمتر احلوار الوطني ال�شامل ،وقد ت�شكلت جلنة حت�ضريية للم�ؤمتر ،ثم هيئة ت�سيري برئا�سة الأ�ستاذ
الدكتور وهيبة فارع – رئي�س امل�ؤمتر-رئي�س جمل�س �أمناء جامعة امللكة �أورى.
	وقد ت�شكلت �أربعة فرق عمل هي :فريق العمل ال�سيا�سي ،برئا�سة الدكتور ،عبد الرب حيدر،
والفريق االقت�صادي برئا�سة الدكتور يحيى املتوكل ،والفريق القانوين برئا�سة الدكتور على امل�صري ،والفريق
االجتماعي برئا�سة الدكتورة عفاف احليمي ،و�ضم كل فريق �أ�ساتذه وباحثني ونا�شطني.
	واندرجت يف �إطار اهتمام الفرق الأربع جميع الق�ضايا التي ينظر فيها م�ؤمتر احلوار الوطني ،حتى
ت�أتي خمرجات م�ؤمترنا هذا م�ستوعبة للأولويات الوطنية يف مرحلة التحول الدميقراطي وبناء الدولة
وحتديد مالمح نظامها ال�سيا�سي.

وقد مت تنفيذ فعاليات و�أن�شطة امل�ؤمتر يف �أربع مراحل:

 املرحلة الأوىل من � 15-3إبريل /ني�سان:و ا�ستغرقت الفرتة من � 15-3إبريل /ني�سان  ،و�شهدت �إجناز كافة الأعمال التح�ضريية ،وو�ضع و�إقرار خطط
و�آليات �إعداد البحوث والدرا�سات ،والنزول امليداين للفرق البحثية.
 املرحلة الثانية من  16-15مايو� /أيار:ومت خاللها تد�شني �أعمال امل�ؤمتر الأكادميي لدعم احلوار ر�سمي ًا ،والوقوف على النتائج التي حتققت على
م�ستوى فرق العمل البحثية امليدانية للفرتة ال�سابقة.
 املرحلة الثالثة من  30-18مايو� /أيار:	ومت خاللها �إجناز املهام امليدانية التي �شملت النزول �إىل عدد من اجلامعات ومراكز البحوث يف
العا�صمة �صنعاء وعدد من املحافظات  ،ومناق�شة و�إثراء الدرا�سات والبحوث الأولية التي تو�صلت �إليها فرق
العمل الأربع.
	وقد اختتمت هذه املرحلة بعقد اجلل�سة العامة الثانية للم�ؤمتر الأكادميي والذي مت خاللها مناق�شة
و�إقرار الر�ؤى التي تو�صلت �إليها فرق العمل الأربع.
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 املرحلة الرابعة من  20 -8يونيو /حزيران:	ومت خاللها طباعة الر�ؤى الأكادميية ،التي �أجنزتها فرق العمل و�أقرها امل�ؤمتر ب�صورة نهائية،
واختتمت باجلل�سة العامة اخلتامية للم�ؤمتر التي ننهي �أعمالها اليوم ،و�شهدت �إجراء مناق�شات ختامية
ملخرجات فرق العمل الأربع ،وا�ستخال�ص الر�ؤى العامة النهائية للم�ؤمتر جتاه الق�ضايا التي متحور حولها
امل�ؤمتر ،و�إقرارها ب�صفتها خمرج ًا نهائي ًا للم�ؤمتر.
	ونود الت�أكيد يف هذا املقام �أن امل�ؤمتر �سيبقى مت� ً
صال بكافة التطورات ،وخ�صو�ص ًا ما يت�صل منها
مبجريات احلوار الوطني ،و�سيعقد جل�سة تقييمة ملخرجاته ،مبا ي�ضمن مواكبته لكافة التطورات.
	ويود امل�ؤمتر �أن يتقدم ب�أ�سمى �آيات التقدير واالمتنان �إىل املفكر وال�شاعر والأديب اليمني الكبري،
و�شيخ الأكادمييني اليمنيني الأ�ستاذ الدكتور عبد العزيز املقالح ،الذي تف�ضل برعاية اجلل�سة اخلتامية لهذا
امل�ؤمتر ،وننوه بامل�ضمون الهام لكلمته القيمة التي �ألقاها يف حفل افتتاح اجلل�سات اخلتامية ،ونت�شرف ب�أن تكون
جزء ًا من وثائق هذا امل�ؤمتر ..وال�شكر مو�صول �إىل الأ�ستاذة الدكتورة �أمة الرزاق علي ُح ّمد ،وزير ال�شئون
االجتماعية والعمل ،على ح�ضورها احلفل االفتتاحي للجل�سة اخلتامية ،وللمهند�س ه�شام �شرف عبد اهلل
وزير التعليم العايل والبحث العلمي ،على ح�ضوره ،وعلى كلمته املوجزة والقيمة التي �ألقاها يف ختام اجلل�سة،
وال�شكر مو�صول �إىل الأخوة �أع�ضاء جمل�سي ال�شورى والنواب ،و�إىل الأخوات والأخوة الأعزاء من امل�سئولني
والأكادمييني و�أع�ضاء م�ؤمتر احلوار الوطني ،على تف�ضلهم بح�ضور اجلل�سة اخلتامية للم�ؤمتر الأكادميي لدعم
احلوار.

املوجهات العامة النهائية

فيما يلي ا�ستخال�ص ًا عام ًا نهائي ًا للر�ؤى واملوجهات العامة ،التي خرجت بها فرق العمل الأربع:
ال�سيا�سية واالقت�صادية والقانونية واالجتماعية ،وحظيت على مدى اليومني املا�ضيني مبناق�شات جادة
ومثمرة ،وعك�ست �إجماع امل�شاركني يف هذا امل�ؤمتر وقناعاتهم املعززة بيقني ال يتزعزع بحاجة اليمن يف هذه
املرحلة �إىل �أكرث املقرتحات والإ�سهامات ن�ضج ًا ،وتعبري ًا عن امل�سئولية الوطنية ،وعن �إمالءات ال�ضمري الوطني
املنزّ ه من كل غر�ض خا�ص ..مع الت�أكيد على �أن هذه اال�ستخال�صات ال تغني �أيا منا عن العودة �إىل ن�صو�ص
الر�ؤى التي حتفل بالتحليالت وبالإحاطة الكاملة بكل جوانب الق�ضايا التي ان�شغل بها امل�ؤمتر طيلة فرتة
انعقاده ،وعك�ست يف املح�صلة جهد ًا خالق ًا وعطاء متميز ًا للأ�ساتذة والباحثني.

�أ ً
وال :املوجهات العامة ال�سيا�سية:

بناء الدولة:

تنطلق الر�ؤية ال�سيا�سية للم�ؤمتر الأكادميي لدعم احلوار ب�ش�أن نظام و�شكل الدولة ،من الوعي
بالطبيعة الت�أ�سي�سية لهذه املرحلة التي يجب �أن ت�أخذ بعني االعتبار حاجة البالد �إىل بناء نظام �سيا�سي،
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واقرتاح �صيغة مالئمة ل�شكل الدولة يعربان ب�شكل كامل عن الأولويات ،ويطويان �صفحة الإخفاقات التي
�صاحبت عملية بناء الدولة بعد الثاين والع�شرين من مايو 1990م ،وي�ضمنا يف الوقت ذاته ،متا�سك وتعزيز
اللحمة الوطنية ،و�صون وحدة الرتاب الوطني.

 :)1هوية الدولة:

دولة مينية احتادية عربية �إ�سالمية م�ستقلة ذات �سيادة وال يجوز التنازل عن �أي جزء منها.
دين الدولة هو الإ�سالم  ،واللغة العربية لغتها الر�سمية ،وال�شعب اليمني جزء من الأمة العربيةوالإ�سالمية ،وال�شريعة الإ�سالمية امل�صدر الرئي�س جلميع القوانني ،وال�شعب مالك ال�سلطة وم�صدرها،
ميار�سها ب�شكل مبا�شر عن طريق اال�ستفتاء واالنتخابات العامة واملحلية ،كما ميار�سها بطريقة غري
مبا�شرة عن طريق الهيئات الت�شريعية والتنفيذية والق�ضائية وعن طريق املجال�س املحلية املنتخبة.

 )2نظام احلكم:

نظام احلكم جمهوري دميقراطي نيابي  ،ونظامها ال�سيا�سي رئا�سي يقوم على �أ�سا�س الف�صل بني
ال�سلطات وي�ضمن التعددية ال�سيا�سية واحلزبية والتداول ال�سلمي لل�سلطة.

� )3شكل الدولة:

	�أجمع �أع�ضاء الفريق ال�سيا�سي وجلنة ال�صياغة على تبني ال�شكل االحتادي للدولة .

� )4شكل النظام ال�سيا�سي.

مت االتفاق على اقرتاح النظام ال�سيا�سي الرئا�سي القائم على الف�صل التام بني ال�سلطات

 )5تنظيم ال�سلطات:

مت االتفاق على الأخذ بنظام الغرفتني يف ال�سلطة الت�شريعية،
ال�سلطة الق�ضائية مت اعتماد ما يلي:
1 .1الن�ص على اال�ستقالل املايل والإداري والق�ضائي لل�سلطة الق�ضائية .
2 .2اعتماد نظام الق�ضاء املزدوج.
3 .3الرقابة على د�ستورية القوانني من خالل �إن�شاء حمكمة د�ستورية عليا.
�4 .4أن ي�سمح للأفراد وامل�ؤ�س�سات بالتقدم برفع الدعاوى بعدم الد�ستورية..
	وبالن�سبة لل�سلطة التنفيذية مت االتفاق على �أن متار�س �صالحياتها املن�صو�ص عليها د�ستوريا
مثل ر�سم ال�سيا�سة العامة للدولة وتنفيذ القوانني  ،ولكن يحظر عليها التقدم مب�شاريع قوانني لل�سلطة
الت�شريعية  ،كما يحظر عليها حل جمل�س النواب حفاظا على مبد�أي الف�صل بني ال�سلطات والتوازن.

 -ال�سلطة الق�ضائية:

ي�ؤكد امل�ؤمتر �أهمية �أن تعزز الدولة اليمنية اجلديدة ،ب�سلطة ق�ضائية تتمتع باال�ستقالل الكامل،
وتعتمد معايري املهنية والكفاءة فيما يخ�ص قوامها الب�شري ،من الق�ضاة ورجال النيابة وحمامي الدولة ،و�أن
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تعزز بجهاز تفتي�ش ق�ضائي كف�ؤ وفعال.
•�إن�شاء حمكمة د�ستورية عليا ،متثل املرجعية النهائية فيما يتعلق بال�سهر على د�ستورية القوانني ،والبت
يف الق�ضايا املتعلقة بت�ضارب ال�صالحيات بني �سلطات وم�ؤ�س�سات الدولة ،وبحيث ت�ؤدي دورها يف معزل
عن �أي ت�أثريات �سيا�سية �أو جهوية ،وبحيث ين�ص د�ستوري ًا على �أن يكون للمحكمة مقر ر�سمي يف �إحدى
عوا�صم �أقاليم الدولة.
•حق املواطنني �أفراد ًا �أو جماعات �أو من خالل ت�شكيالتهم املدنية املختلفة بالطعن لدى املحكمة الد�ستورية
العليا بعدم د�ستورية القوانني التي ت�صدر عن الربملان.

� :)6شكل النظام االنتخابي.

مت اعتماد التمثيل الن�سبي يف القائمة الوطنية املغلقة  ،والدوائر الكبرية  ،وبدون ن�سبة ح�سم ،
وطريقة �أكرب باقي يف توزيع الأ�صوات.

� :)7شكل النظام الإداري:

مت االتفاق على الأخذ بالالمركزية الإدارية والإدارة املحلية  ،وله ثالثة م�ستويات هي
:االحتادي -الإقليمي – املحلي (املديريات ).
وقد توافقت املجموعة على �أهمية �أن يت�ضمن الد�ستور كل ما مت ذكره �أعاله  ،ويجب �أن يت�ضمن
ن�صا د�ستوريا يحظر تعديل ن�ص د�ستوري � ،أو �إ�ضافة ن�ص د�ستوري � ،أو حذف ن�ص د�ستوري قد مي�س ب�شكل
الدولة �أو �شكل النظام ال�سيا�سي �أو �شكل النظام االنتخابي �أو �شكل نظام احلكم �أو يهدد احلقوق واحلريات.

 -ال�سلطة الت�شريعية:

ي�ؤكد امل�ؤمتر فيما يخ�ص ال�سلطة الت�شريعية �ضرورة توفر ن�صو�ص د�ستورية ت�ضمن الآتي:
�1 .1إن�شاء �سلطة ت�شريعية من غرفـتني عمومية هي :جمل�س النواب ،وعليا هي :جمل�س ال�شورى ،وي�سمى عند
انعقاده امل�شرتك (املجل�س الوطني� ،أو جمل�س الأمة) ،ويتوىل رئا�سة املجل�س عند انعقاده امل�شرتك رئي�س
جمل�س ال�شورى ،وينوبه رئي�س جمل�س النواب.
2 .2مبد�أ الت�ساوي يف متثيل الأقاليم يف الغرفة العليا بال�سلطة الت�شريعية(جمل�س ال�شورى).
3 .3يحتفظ جمل�س النواب بحق الرقابة وامل�ساءلة ومنح وحجب الثقة لل�سلطة التنفيذية� ،إىل جانب حقه
الأ�سا�سي يف الت�شريع ،يف حني يحتفظ جمل�س ال�شورى ب�صالحية الإقرار النهائي للت�شريعات يف حال
�أحيط بطلب من ال�سلطة التنفيذية ملراجعة �أي من القوانني التي ت�صدر عن جمل�س النواب ،على �أن
يحتفظ بحق �إقرار التعيينات الأ�سا�سية يف �سلطات وم�ؤ�س�سات الدولة قبل �إ�صدارها من الرئي�س.
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 -النظام الإداري:

ي�ؤكد امل�ؤمتر �ضرورة �أن ين�ص د�ستوري ًا على �إن�شاء نظام �إداري كف�ؤ وفعال يعتمد معايري احلكم الر�شيد
من حيث النزاهة ،وامل�ساءلة ومكافحة الف�ساد ،وتكاف�ؤ الفر�ص ،وحيادية الوظيفة العامة ،وحظر اجلمع بني
املال والوظيفة العامة ،و�إخ�ضاعها ملعيار الكفاءة ،ويتمتع معها منت�سبو اجلهاز الإداري للدولة بعوائد مالية
تلبي احتياجاتهم املعي�شية وحتفظ كرامتهم ،ومع ن�سبة زيادة �سنوية تلقائية تت�ساوى مع الن�سبة التي تطر�أ
على �أ�سعار ال�سلع واخلدمات وحتمي دخل املوظفني من الآثار الت�ضخمية.
وي�ؤمن امل�ؤمتر الأكادميي �أن �أية �صيغة لبناء الدولة اليمنية اجلديدة ،وحتديد �شكلها ،ينبغي �أن ت�أتي
متحررة من �أي ت�أثري للتداعيات متعددة الأبعاد ،التي �أورثتها لنا املمار�سات اخلاطئة وال�شمولية ،للمرحلة
الفائتة من تاريخ الدولة اليمنية م�شطرة وموحدة ،ومن �إمالءات وم�صالح القوى ال�سيا�سية واالجتماعية،
ولإمالءات القوى اخلارجية �أيا كان ت�أثريها وامتداداتها املحلية.
	وي�شدد كذلك على �أن حتتكم �صيغة بناء النظام ال�سيا�سي وحتديد �شكل الدولة ،للمعايري العلمية
واملو�ضوعية ،املعربة عن عمق الهوية اليمنية اجلامعة ،وعن احلقوق والأولويات الأ�سا�سية للمجتمع اليمني،
وتنوعه الثقايف واجلهوي ،ويف طليعتها حقه يف �إعمال ر�أيه يف ال�سيا�سات االقت�صادية واالجتماعية والثقافية
والأمنية ،على امل�ستويني املركزي واملحلي ،ومبا ي�ضمن ا�ستدامة النظام ال�سيا�سي وفعاليته ،وي�ضمن �أي�ض ًا احلد
الأمثل للتوازن بني قوى املجتمع ..وعلى نحو ما تق�ضي به املوجهات العامة التالية:

� )8شكل النظام ال�سيا�سي

�أ -النظام ال�سيا�سي:
ي�ؤكد امل�ؤمتر فيما يخ�ص النظام ال�سيا�سي �ضرورة توفر ن�صو�ص د�ستورية ت�ضمن الآتي:
•بناء �أ�س�س قوية لدولة مينية مدنية دميقراطية حديثة ،حتتكم ملبادئ :احلرية وامل�ساواة ،و�سيادة
القانون.
•اعتماد نظام حكم جمهوري تعددي يقوم على مبد�أ الف�صل بني ال�سلطات الثالث :التنفيذية والت�شريعية
والق�ضائية ،وي�أخذ بالنظام الرئا�سي الذي يجب �أن يخ�ضع يف كل قراراته و�صالحياته الد�ستورية
للرقابة الكاملة من قبل الربملان ،وللم�ساءلة الربملانية ول�سلطة الربملان يف منح الثقة وحجبها عن
الإدارة الرئا�سية.
•يقوم رئي�س الدولة� ،ضمن املهام الد�ستورية الأخرى ،مبهمة مرجعية عليا ح�صرية ،تتعلق ب�صيانة
الد�ستور وحماية الوحدة الوطنية وال�سهر على كيان الدولة و�سالمة �أرا�ضيها.
•حتديد الفرتة الرئا�سية ،بفرتتني ،غري قابلة للتجديد ،وعلى �ضرورة حت�صني هذه املادة من �أي تعديل،
�سواء بالتوافق ال�سيا�سي� ،أو من خالل �إقرار الربملان واال�ستفتاء ،مبا ي�ضمن ا�ستقرار النظام ال�سيا�سي،
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ويج�سد مبد�أ التداول ال�سلمي لل�سلطة.

ب� -شكل الدولة:

ي�ؤكد امل�ؤمتر فيما يخ�ص �شكل الدولة �ضرورة توفر ن�صو�ص د�ستورية ت�ضمن الآتي:
•اعتماد �صيغة مبدئية ل�شكل الدولة تتمثل يف :دولة المركزية متعددة الأقاليم.
•حكم انتقايل ،يحدد فرتة انتقالية حمددة زمني ًا ،يتم خاللها �إيجاد نظم را�سخة� :إدارية ومالية ،وبناء
وت�أهيل املوارد الب�شرية للنهو�ض باملهام ذات الطابع املحلي ،مبا يف ذلك �إن�شاء وت�أهيل �شرطة حملية،
طبق ًا لالحتياجات الأمنية لكل �إقليم ،ومبا ي�ضمن كفاءة وفعالية وجناعة ال�صيغة الالمركزية ،وي�ضمن
ا�ستدامتها ،على �أن يتم يف نهاية هذه املرحلة عقد م�ؤمتر عام لل�سلطة املحلية ،يخول مهمة �إقرار ال�صيغة
النهائية ل�شكل الدولة مبا يتفق مع الأولويات متعددة الأبعاد� :سيا�سية واقت�صادية واجتماعية وثقافية،
و�أمنية ،ومبا يجعلها �إطار ًا معزز ًا للدولة اليمنية املدنية الدميقراطية احلديثة :دولة احلرية وامل�ساواة
و�سيادة القانون وتكاف�ؤ الفر�ص.

ج -النظام االنتخابي:

ي�ؤكد امل�ؤمتر �ضرورة �أن يعزز النظام ال�سيا�سي للدولة اجلديدة بنظام انتخابي كف�ؤ وفعال ويتطابق
مع حاجة اليمن ،ويحقق املقا�صد والغايات ال�سامية للنظام الدميقراطي اجلديد ،من حيث:
•التمثيل العادل ملواطني الدولة يف ال�سلطة الت�شريعية على امل�ستويني املحلي واملركزي ،ويف كل �سلطات
الدولة الأخرى.
•التعبري الكامل عن �إرادة الناخبني.
•التقليل من هام�ش �إهدار الأ�صوات االنتخابية.
•متثيل عادل للأقليات الدينية واالجتماعية يف الربملان.

احلقوق واحلريات:
.1

.2
.3
.4

1تعتمد الدولة كل املبادئ واملعايري املعنية بحقوق وحريات الإن�سان ،ومبا ال يتعار�ض مع �أحكام ون�صو�ص
ال�شريعة الإ�سالمية وامل�ضمنة باملواثيق والأعراف والعهود الدولية.
�2أن تعترب هذه احلقوق واحلريات جزء ال يتجز�أ من ن�صو�ص د�ستور اجلمهورية اليمنية اجلديد.
�3أن ال حتوي القوانني على �أية مواد خمالفة لن�صو�ص تلك املواثيق والأعراف والعهود الدولية التي
ت�صادق عليها الدولة.
4يتم تعديل كل القوانني احلالية التي تتعار�ض مع ن�صو�ص االتفاقيات واملعاهدات واملواثيق بهذا
اخل�صو�ص.
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احلكم الر�شيد:

تقف �أمام عملية االنتقال للحكم الر�شيد عدة معوقات تختلف هذه الأخرية يف نوعها ودرجة
ت�أثريها ال�سلبي ح�سب اخل�صو�صيات الثقافية والفوارق يف م�ستويات التطور االقت�صادي وال�سيا�سي يف الدولة
التي يراد تطبيقه بها  ,وعموما ميكن ح�صر هذه املعيقات فيما يلي:
�1 .1إذا مل تتمكن الهيئات احلاكمة من الف�صل وب�شكل وا�ضح يف الذمم املالية وامل�صالح وبني ما هو خا�ص ,
وما هو عام ,فيتم ا�ستخدام املوارد العامة لتحقيق امل�صالح اخلا�صة للطبقة احلاكمة.
�2 .2إذا مل ت�ستند �أجهزة الدولة يف حكمها �إىل القانون كقاعدة �أ�سا�سية يف �إدارة �شئونها ,وتعمل يف املقابل
على تطبيقه تع�سفا على �شعبها و�إعفاء امل�س�ؤولني الكبار وذوي النفوذ من التقيد به.
�3 .3إذا مل تتمكن الدولة من تقلي�ص العدد الكبري للقواعد القانونية والإجرائية املعيقة لال�ستثمار والإنتاج
�سواء الداخلي �أو اخلارجي  ,الأمر الذي يدفع �إىل تنمية الأن�شطة الربحية ال�سريعة غري الإنتاجية
,ويقوي امل�ضاربات على ح�ساب خلق الرثوات املادية.
�4 .4إذا كان للنظام احلاكم �أولويات تتعار�ض مع التنمية و تدفع �إىل تبذير املوارد االقت�صادية املتواجدة
با�ستغاللها �سوء ا�ستغالل.
5 .5وجود حكم قاعدة �ضيقة �أو مغلقه وغري �شفافة للمعلومات امل�ساعدة على عملية و�ضع القرار ور�سم
ال�سيا�سات العامة.
�6 .6إذا زاد الف�ساد وانت�شرت �آلياته وثقافته يف الدولة  ,ويف املقابل تكون �آليات ردعه غري �صارمة.
7 .7احلكم الذي يتميز باهتزاز �شرعية ال�سلطة و�ضعف ثقة املواطنني بها  ,الأمر الذي يولد انت�شار القمع
وم�صادرة احلقوق وانتهاك حقوق الإن�سان.
�8 .8إذا وا�صلت الدولة يف االعتماد على متويل اقت�صادها على منط ريعي واحد ( كالبرتول �أو ال�سياحة) ,
�أو باالعتماد على القرو�ض واال�ستثمار الأجنبي الأمر الذي يجعل منها مهيمنة بالتوزيع دون �أن تكون
منتجة.
�9 .9إذا حدث منو كبري للأجهزة البريوقراطية على �أ�سا�س امل�ؤ�س�سات االنتخابية الأمر الذي يزيد يف عجز
ميزانية الدولة ويرفع من مديونيتها.
1010الدولة املتميزة بنق�ص احلريات وغياب الدميقراطية.بالإ�ضافة �إىل:
•�ضعف �سيادة القانون وغياب امل�ساواة �أمامه.
•�ضعف هيبة الدولة ،وفر�ض �سيادتها الكاملة علي �أرا�ضيها(.القبيلة امل�سلحة تنازع الدولة �سيادتها
مث ًال).
•وجود مراكز قوى تفر�ض وتتدخل يف عمل م�ؤ�س�سات وهيئات الدولة.
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بناء القوات امل�سلحة والأمن:

ي�ؤكد امل�ؤمتر فيما يخ�ص هاتني امل�ؤ�س�ستني الوطنيتني املهمتني :الع�سكرية والأمنية� ،أن ين�ص الد�ستور على:
•حق الدولة احل�صري يف �إن�شاء القوات امل�سلحة والأمن ،ويحظر على �أي طرف �آخر داخل الدولة �إن�شاء
تنظيمات م�سلحة.
•حق الدولة احل�صري يف امتالك ال�سالح الثقيل واملتو�سط ،ونزع ال�سالح الثقيل واملتو�سط من كل اجلهات
املدنية (�أفرادا وجماعات ) وتنظيم حمل ال�سالح ال�شخ�صي وفق القانون.
•حتديد الأ�س�س التي تبنى عليها القوات امل�سلحة بكل ت�شكيالتها وفروعها واملرافق التابعة لها ،وبالأخ�ص
منها :الأ�س�س الوطنية واملهنية ،والعقيدة القتالية.
•حتديد طبيعة املهمة الأ�سا�سية امل�سندة �إىل امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،املتمثلة يف الدفاع عن �أمن الوطن
و�سالمة �أرا�ضيه ،وين�ص كذلك على تبعية امل�ؤ�س�سة الع�سكرية الإدارية واملالية ،لل�سلطة ال�سيا�سية
تبعية كاملة ،وعدم منحها �أي �صالحيات ا�ستثنائية ذات طابع �سيا�سي ،تخرجها عن الإ�شراف الكامل
لل�سلطة ال�سيا�سية.
•ت�شكيل جمل�س للأمن القومي ،برئا�سة رئي�س اجلمهورية وع�ضوية رئي�س احلكومة ورئي�سي جمل�سي النواب
وال�شورى والوزراء املعنيني ،تعهد �إليه مهمة ر�سم و�إقرار ال�سيا�سات الدفاعية والأمنية ،والإ�شراف على
تنفيذ هذه ال�سيا�سات.
•حظر �أي ن�شاط �سيا�سي داخل امل�ؤ�س�ستني الع�سكرية والأمنية ،عدا م�شاركتهم يف االنتخابات واال�ستفتاءات،
يحظر على منت�سبي هاتني امل�ؤ�س�ستني االنتماء لأي حزب �أو حركة �أو جماعة �سيا�سية ،ل�ضمان مهنية
وحيادية هاتني امل�ؤ�س�ستني.
•الطبيعة املدنية للم�ؤ�س�سة ال�شرطية ،وبيان دورها يف حفظ الأمن واال�ستقرار وال�سالم الداخلي ،حتت
الإ�شراف املبا�شر لل�سلطة ال�سيا�سية ،و�أن ت�ؤدي دورها وفق املعايري ال�صارمة الحرتام احلريات العامة
وحقوق الإن�سان التي ين�ص على الد�ستور والقوانني املحلية والإعالنات واملعاهدات واملواثيق الدولية
املت�صلة باحلريات العامة وبحقوق الإن�سان ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية.
•حق الأقاليم يف �إن�شاء هيئات �شرطية مدنية حملية ،تخ�ضع لل�سلطة ال�سيا�سية للإقليم.
•�إن�شاء هيئة وطنية للطوارئ بقوام ب�شري ومادي وتقني ولوج�ستي مينحها القدرة على التدخل يف احتواء
الكوارث واحلوادث الطارئة الناجتة عن عوامل طبيعية �أو ب�شرية.
•�إن �إعادة بناء وهيكلة القوات امل�سلحة وفق املعايري الد�ستورية ،تقت�ضي ك�أولوية ملحة اتخاذ اخلطوات
والإجراءات الالزمة ،لإنهاء الإ�شكاليات املت�صلة ب�أو�ضاع امل�سرحني واملتقاعدين ق�سري ًا  ،ل�ضمان حترير
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية من الت�أثريات والتداعيات ال�سلبية للأزمات ال�سيا�سية املا�ضية.
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الق�ضية اجلنوبية:

يقر امل�ؤمتر ب�أولوية احل�سم النهائي للق�ضية اجلنوبية ،وبت�أثريها احلا�سم يف تقرير طبيعة النظام
ال�سيا�سي للدولة و�شكلها(مركب �أو ب�سيط) ،وي�ؤكد ب�ش�أن هذه الق�ضية على ما يلي:
•الإقرار مبظلومية اجلنوب ،و�إدانة كافة الأعمال واملمار�سات واالنتهاكات التي �أدت �إىل هذه املظلومية،
وطالت احلقوق العامة واخلا�صة للأفراد ،والتعامل معها باعتبارها ق�ضايا ال ت�سقط بالتقادم.
•�إنهاء كافة الأ�سباب التي �أدت �إىل ن�شوء هذه الق�ضية ب�أبعادها ال�شاملة :ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية والثقافية ،وفق �صيغة حل �شاملة وعادلة ،ت�ستوعب النقاط الــ ،20والنقاط الـ،11
و�إعمال كافة املعايري التي يفرت�ض �أن ين�ص عليها قانون العدالة االنتقالية.
•االحرتام الكامل لإرادة ال�شعب اليمني يف املحافظات اجلنوبية وال�شرقية ،املت�صلة بال�صيغة املالئمة
لإعادة بناء اليمن املوحد خالل املرحلة القادمة.

ق�ضية �صعدة:

يقر امل�ؤمتر ب�أولوية احل�سم النهائي لهذه الق�ضية ،وي�ؤكد بخ�صو�ص ذلك على ما يلي:
•اقامة دولة امل�ؤ�س�سات القادرة على فر�ض �سلطتها وفر�ض �سيادة القانون علي عموم املحافظات
اليمنية
•التوزيع العادل للرثوة وال�سلطة.
•وقف تغذية احلروب وال�صراعات التى تن�ش�أ بني الفينة والأخرى (�صعدة – حجة  -عمران – اجلوف)
وغريها من املناطق وت�أمني الطرق ومنع كافة �أنواع التقطعات ونقاط التفتي�ش.
•وقف كافة الإجراءات التى وقفت حائ ًال امام م�صالح االفراد وخ�صو�ص ًا فى اغالق املنافذ اجلمركية
وفتحها �أمام �صادرات املنتجات الزراعية ،واعتماد الدرجات الوظيفية املخ�ص�صة للمحافظة ،و�إعادة
املوظفني املدنيني والع�سكريني املوقوفني ق�سر ًا جراء احلروب ال�سابقة �إىل �أعمالهم ،ودفع كامل
م�ستحقاتهم القانونية ،ومعاملة كافة �ضحايا حروب �صعده ك�شهداء ومعاجلة اجلرحى وتعوي�ضهم.
•وقف التحري�ض الطائفي واملذهبي و املناطقي ،و�إلغاء ثقافة متجيد احلروب الأهلية حتت مربرات
مذهبية وطائفية يف و�سائل الإعالم وامل�ساجد ومناهج التعليم ،واالعرتاف بالتعددية املذهبية
والفكرية واحرتام وحماية حق وحرية التعبري عنها بالطرق ال�سلمية.
•توجيه اعتذار ر�سمي لأبناء �صعده وحرف �سفيان واملناطق املت�ضررة الأخرى من قبل الأطراف
امل�شاركة يف تلك احلروب ،واعتبار تلك احلروب خط�أ تاريخي ًا ال يجوز تكراره ،و�إعادة �إعمار ما دمرته
تلك احلروب من منازل وم�ساجد وم�ؤ�س�سات وطرق ،وتعوي�ض املت�ضررين.
• �إعادة النازحني والإفراج الفوري عن بقية املعتقلني على ذمة حروب �صعده والك�شف عن املخفيني
ق�سر ًا �سواء كانوا �أموات ًا �أم �أحياء وتعوي�ضهم التعوي�ض العادل.
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•العمل على �إحداث تغيري يف طبيعة العالقة بني ال�سلطة والقوى االجتماعية الأخرى (ع�سكرية -
قبلية) ملنع �أي �شكل من �أ�شكال ا�سترياد ال�صراع الإقليمي ،واحليلولة دون حتويل اليمن �إىل �ساحة
حروب بالوكالة.
• توفري ال�ضمانات الد�ستورية والقانونية التي تكفل مبد�أ ال�شراكة الوطنية ومتنع االنفراد بال�سلطة،
وت�ضمن عدم تكرار ما حدث من حروب.

ثاني ًا :املوجهات العامة االقت�صادية:
النظام االقت�صادي:

يقر امل�ؤمتر ب�أولوية ت�أ�سي�س نظام اقت�صادي يتفق مع الطبيعة الت�أ�سي�سية للدولة اليمنية اجلديدة،
وي�ؤكد بهذا اخل�صو�ص �أن ين�ص الد�ستور على الآتي:
•�إقامة نظام ال�سوق االجتماعي ك�أ�سا�س للنظام االقت�صادي اجلديد ،ولل�سيا�سات االقت�صادية ،على
نحو يحقق التوازن بني متطلبات �إطالق الدور احليوي واجلوهري لل�سوق ولقطاع الأعمال يف �إدارة
ال�ش�أن االقت�صادي والتوظيف ،وبني مقت�ضيات التدخل احلكومي املنظم ،الهادف �إىل حتقيق العدالة
االجتماعية و �إيجاد احلد املطلوب من احلماية االجتماعية ملختلف �شرائح املجتمع وخ�صو�ص ًا الفقراء
والأ�شد فقر ًا وحمدودي الدخل ،وتعزيز املعايري ال�صارمة للحماية البيئة ،وحتقيق اال�ستدامة يف
ا�ستغالل املوارد الطبيعة.
•تبني منهج اقت�صاديات املحليات مبا يكفله من امتالك موازنات حملية م�ستقلة وقرار اقت�صادي م�ستقل
تنفذه ال�سلطات املحلية للأقاليم.
•الرثوات الطبيعية يف الياب�سة واجلرف القاري واملنطقة االقت�صادية اخلال�صة يف املياه الإقليمية ملك
لل�شعب.
•ال�شراكة الكاملة يف �إدارة االقت�صاد بني الأطراف الثالثة ،الدولة والقطاع اخلا�ص واملجتمع املدين،
وفق ت�شريعات توفر املناخ املنا�سبة لتحقيق هذه ال�شراكة بالكفاءة املفرت�ضة ومبا يقت�ضيه ذلك من
دعم وت�شجيع مل�ؤ�س�سات ا ملجتمع املدين وتعزيز بنيتها الهيكلية ودعم قدراتها الب�شرية واملادية والفنية
واللوج�ستية.
•حتديد القطاع االقت�صادي ذي الأولية يف االهتمام( زراعي� -صناعي-خدمي�-سياحي) ،وت�أهيله
وتطويره وحفزه ليكون القاطرة التي تقود االقت�صاد الوطني وتوجه �أن�شطته القطاعية املختلفة،
وذلك وفق ًا ملعايري مو�ضوعية وللإمكانيات املتاحة يف �إطار كل قطاع اقت�صادي.
•�إن�شاء جمل�س �أعلى لل�سيا�سات االقت�صادية واالجتماعية والبيئية ،بقوام حمدد من الكفاءات الوطنية
وبتمثيل منا�سب للجهات الر�سمية وللقطاع اخلا�ص ومنظمات املجتمع املدين وللخربات الوطنية املعتربة،
حتدد مهمته يف:
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.1
.2
.3

.4

1بتن�سيق ال�سيا�سيات االقت�صادية واالجتماعية والبيئية للدولة.
2اقرتاح خطط وا�سرتاتيجيات ،و�إعداد ت�شريعات لدعم وتنفيذ هذه ال�سيا�سات ،ون�شر الوعي البيئي
وحفز املبادرات الإيجابية فيما يخ�ص اال�ستغالل الر�شيد وامل�ستدام للموارد املتاحة.
�3صياغة ر�ؤى و�سيا�سات وا�سرتاتيجيات م�ستدامة لإنعا�ش قطاع اال�ستثمار ،و�إنهاء م�شاكله املزمنة ،وت�أمني
ال�ضمانات ال�سيا�سية والقانونية الكاملة ،و�إيجاد ال ُبنى التحتية املالئمة ،لتوفر بيئة ا�ستثمارية جاذبة،
ت�سهم يف زيادة حجم التدفقات اال�ستثمارية.
4اقرتاح ال�سيا�سات املالئمة لتعزيز كفاءة الدولة يف ا�ستيعاب التمويل اخلارجي من القرو�ض واملنح
وامل�ساعدات.
•�إن�شاء منظومة كف�ؤة وعادلة لتح�صيل املوارد النقدية :ال�ضريبية واجلمركية وغريها من الر�سوم
اجلبائية الأخرى على امل�ستويني املركزي واملحلي ،وحت�سني �أوعيتها ،وحظر �أي �شكل من �أ�شكال اجلباية
ال�ضريبية واجلمركية وغريها من �أ�شكال اجلبايات الأخرى خارج القانون ،وربط هذه املنظومة باملقا�صد
والغايات ال�سامية لنظام ال�ضمان االجتماعي ،وب�أهداف التنمية وحت�سني املنظومة اخلدمية والبنية
التحتية للدولة.
•�إحداث تغيري هيكلي ،ي�سمح ب�إن�شاء حقيبة لالقت�صاد واملالية ،لتم�سك بالأدوات املالية والنقدية
والتخطيطية ،وف�صل وظيفة اخلزانة عنها.
•�إعمال مبادئ ومعايري احلكم الر�شيد فيما يت�صل منها بتعزيز منظومة الرقابة واملحا�سبة وامل�ساءلة،
وبحظر املزاوجة بني املال وال�سيا�سة ،ومبا يحد من النفوذ ال�سيا�سي للمال ،وي�ؤكد على ال�شفافية
والنزاهة ومكافحة الف�ساد ،وين�ص على ال�ضمانات املت�صلة بت�أمني الدولة لالحتياجات الأ�سا�سية
للمواطنني( امل�أكل وامل�شرب وامل�سكن) ،واملت�صلة كذلك بتحقيق العدالة يف توزيع الرثوة ،وتكاف�ؤ الفر�ص،
وحتقيق احلماية االجتماعية للفقراء.
•ا�ستقاللية البنك املركزي ،ا�ستقاللية كاملة عن احلكومة ،و�أن تنح�صر مهمامه يف �إدارة ال�سيا�سة النقدية
للدولة ،وحتريره من وظيفة �صندوق ال�صرف حل�سابات احلكومة ،واتخاذ الإجراءات الت�شريعية الالزمة
لتخويل البنوك الأخرى بالقيام بهذا الدور.

ثالث ًا :املوجهات العامة القانونية واالجتماعية واحلقوقية:

ي�ؤكد امل�ؤمتر �أهمية �أن ي�أتي الد�ستور �ضامن ًا -مبا فيه الكفاية وبقواعد غري قابلة للت�أويل �إىل غري ما
ين�صرف �إليه املعنى يف ظاهر الن�ص -للحريات العامة واحلقوق الأ�سا�سية للمواطنني :ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية والثقافية ،و�أن يج�سد يف مواد و�أحكام هذا الباب املبادئ الأ�سا�سية للدولة املدنية احلديثة
والدميقراطية :احلرية وامل�ساواة ،و�سيادة القانون ،وعلى نحو تتوفر معه كل ال�ضمانات الالزمة ملواطنة
مت�ساوية وتكاف�ؤ وغري منقو�ص للفر�ص ،واملحرمة لكل �أ�شكال التمييز يف احلقوق والواجبات بني املواطنني،
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على �أ�سا�س اجلن�س واللون واملعتقد واالنتماء الديني واجلهوي ،وت�ضمن كذلك احلقوق الق�ضائية مبا فيها حقه
يف حماكمة عادلة ،و�إعمال مبد�أ املتهم بريء حتى تثبت �إدانته.
	وي�ؤكد امل�ؤمتر �ضرورة اعتماد معايري �صارمة ،تقنية  ،ملن ي�شغلون ع�ضوية اللجنة الد�ستورية التي
�ستعهد �إليها مهمة كتابة الد�ستور اجلديد ،ومن �أهم هذه املعايري:
•�أن يتحقق يف قوام اللجنة �شرط التمثيل املت�ساوي بني املحافظات ال�شمالية واجلنوبية.
•�أن يتمتع �أي من �أع�ضاء اللجنة ب�أحد اخلربات املعتربة ،يف التخ�ص�صات املهنية :الد�ستورية والقانونية،
واللغوية ،وال�سيا�سية واالقت�صادية ،وغريها من اخلربات يف �شتى جماالت العلم واملعرفة.
•�أن ال تقل خربة الع�ضو يف املجال عن ع�شرين عام ًا على الأقل.
•�أن يخلو �سجل الع�ضو من ما يخل ب�سمعته املهنية والأخالقية.
ي�ؤكد امل�ؤمتر على �أن يت�ضمن الد�ستور مواد ًا ت�ؤكد على ما يلي:
•�إجناز قانون العدالة االنتقالية ،ب�صيغة تت�ضمن كافة مبادئ و�آليات ومقا�صد العدالة االنتقالية،
وامل�صاحلة الوطنية ،ومبا ي�ضمن ا�ستئ�صال كافة الآثار والتداعيات التي �أفرزتها �صراعات ما بعد
�إعادة حتقيق الوحدة اليمنية.
•اعتبار املواثيق الدولية املت�صلة بحقوق الإن�سان واحلريات العامة وامل�ساواة بني املواطنني ،مرجعية
�أ�سا�سية تتكامل يف مقا�صدها وال حتتمل التعار�ض �أو التناق�ض ،ويكون ترجيح مرجعية �أي منها
حمكوم ًا ،مبا يوفره من ن�ص �ضامن لهذه احلقوق.
•حظر كل عمل �أو ممار�سة ،من قبل الأفراد وامل�ؤ�س�سات االعتبارية ،و�أي حمتوى �إعالمي� ،أو ثقايف ،من
�ش�أنه �أن يخل مببد�أ امل�ساواة� ،أو يكر�س التمييز بني �أفراد املجتمع� ،أو ي�شجع على التع�صب �أو يحر�ض
على الكراهية �أو االزدراء.
•تعزيز البنية الهيكلية ملنظومة حقوق الإن�سان ،ب�إن�شاء جمل�س وطني حلماية حقوق الإن�سان ،مبجل�س
�أمناء ي�شتمل على متثيل كافة قطاعات الدولة واملجتمع املعنية ،ويتوىل مهمة ر�سم و�إقرار ال�سيا�سات
املت�صلة باحلقوق واحلريات ،ورعاية ودعم منظمات املجتمع املدين العاملة يف هذا املجال.
•ت�ضمن الدولة احلقوق االقت�صادية الأ�سا�سية للمواطنني :امل�أكل وامللب�س وامل�سكن.
•اعتماد مبادئ و�آليات وا�ضحة لتمكني املر�أة � ،سيا�سي ًا واقت�صادي ًا واجتماعي ًا وثقافيا بن�سب عادلة،
و�إيجاد ال�ضمانات القانونية التي متكن املر�أة من امل�شاركة يف التنمية وحتميها من االنتهاكات ويف
مقدمتها العنف اجل�سدي.
•اعتماد مبد�أ د�ستوري يجرم زواج ال�صغار ،وحرمان الأبناء من التعليم ودفعهم للت�سول والأعمال
اخلطرة.
•ت�أمني الآليات الت�شريعية والإجرائية الفعالة التي حتقق املقا�صد الدينية والد�ستورية للم�ساواة بني
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جميع فئات املجتمع ،مبا فيها الفئات املهم�شة ،ودجمها يف املجتمع.

يف جمال التعليم:

•ي�شدد امل�ؤمتر على الأولوية الق�صوى للنهو�ض بالتعليم ،وتطوير منظوماته ،من خالل �أ�س�س د�ستورية
وا�ضحة وقوية ،باعتبار التعليم املدخل الأ�سا�س لإجناز التغيري وت�أمني �ضمانات وا�ستدامة التحول
ال�شامل على م�ستوى الدولة ب�أبعاده ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،وباعتباره كذلك
احلامل الأهم ملنظومة القيم ،وال�ضامن الأ�سا�سي للتحول الإيجابي املن�شود يف منظومة وبنية القيم
املحفزة لتطور وعي املجتمع ونهو�ضه احل�ضاري.
•�إن�شاء نظام تعليمي كف�ؤ وفعال ،يتفق مع املعايري احلقوقية ،ويج�سد االرتباط املو�ضوعي بني مدخالت
وخمرجات التعليم بكل م�ساراته وم�ساقاته من جهة وبني مقت�ضيات حتقيق النه�ضة احل�ضارية ،ومتطلبات
واحتياجات النهو�ض باالقت�صاد الوطني ،واحتياجات ومتطلبات �سوق العمل.
•�إن�شاء جمل�س �أعلى ل�سيا�سات التعليم ،بقوام متثيل حمدد مل�ؤ�س�سات التعليم الر�سمي والأهلي والقطاع
اخلا�ص ،واملجتمع املدين وللكفاءات واخلربات الوطنية ،تنح�صر مهمته يف:
1 .1تن�سيق ال�سيا�سات املت�صلة بنظام التعليم مبختلف م�ستوياته وم�ساقاته.
2 .2اقرتاح ال�سيا�سيات والإ�سرتاتيجية املنفذة لهذه ال�سيا�سات.
3 .3جتويد مناهجه و ُم ْد َخال ِته ،وقوامه من املوارد الب�شرية وال ُبنى التحتية والفنية ،واملوارد
املالية.
4 .4اقرتاح وتطوير املبادرات الهادفة �إىل ت�شجيع الفقراء والفتيات على االلتحاق بنظام التعليم،
ومنح املزايا واملحفزات للموهوبني وللمربزين من الطالب والطالبات ،وزيادة عدد املنح املجانية
املقدمة للفقراء و�أبناء املناطق النائية والفتيات ،لإمتام الدرا�سات اجلامعية والعليا يف اجلامعات
اليمنية واخلارجية.

احلق يف التعليم:

•�إلزامية التعليم الأ�سا�سي ،وعلى �أن ت�سهر الدولة على التطبيق ال�صارم لن�صو�ص القانون يف هذا املجال.
•�إيجاد نظام كف�ؤ يوفر حق التن�شئة والتعليم للأطفال دون �سن التعليم الإلزامي� ،ضمن م�ستوى الرو�ضة
والتمهيدي ،و�إلزام املرافق العامة ب�إيجاد دور ح�ضانة لأطفال الن�ساء العامالت.
•واجب الدولة والتزامها مبجانية التعليم العام واجلامعي ،و�سنها لت�شريعات حمفزة لال�ستثمار اخلا�ص
يف جمال التعليم ،وجتويد مناهجه ،وتوفر �ضمانات وحمددات ،من �ش�أنها �أن تخ�ضع املن�ش�آت التعليمية
اخلا�صة والأهلية للرقابة الر�سمية ،وت�ضمن ات�ساقه مع منظومة التعليم الر�سمي يف الأهداف والغايات
واملقا�صد ،وحتد من �أ�شكال اال�ستغالل.
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احلق يف ال�صحة والت�أمينات:

•واجب الدولة يف توفري الرعاية ال�صحية الكاملة للمواطنني  ،و�سن ت�شريعات م�ؤ�س�سة لنظم كف�ؤة لل�ضمان
ال�صحي ،والت�أمينات االجتماعية.
•�إن�شاء نظام فعال لل�ضمان االجتماعي ي�ضمن احلد املطلوب من الإعانة والإعا�شة للفقراء والعاطلني،
ويحميهم من الفقر والعوز.
•�إيجاد ت�شريعات �ضامنة لكافة �أ�شكال الرعاية املوجهة نحو كبار ال�سن.

يف الثقافة:

•�إيجاد بنية مادية فعالة للثقافة ،وتوفري بيئة حمفزة للإنتاج الإبداعي الثقايف والفني والأدبي  ،على
امل�ستويني املركزي واملحلي ،والعناية بالرتاث الثقايف ال�شفهي واملادي وتعظيم دوره كقيمة م�ضافة يف
حتفيز قطاع ال�سياحة ورفد االقت�صاد الوطني.

يف الإعالم:

•�ضمان ا�ستقاللية امل�ؤ�س�سات الإعالمية التابعة للحكومة ،و�إن�شاء جمل�س للإعالم ي�ؤدي دور ًا تن�سيقي ًا
وي�سهر على دور هذه امل�ؤ�س�سات املج�سد ملبادئ الد�ستور والقانون.
•�ضمان ا�ستقاللية مهنة الإعالم يف �أطرها الر�سمية واحلزبية والأهلية ،واحلقوق الأ�سا�سية املت�صلة
بالت�أهيل والتدريب ،وبحياة معي�شة كرمية للم�شتغلني يف احلقل الإعالمي ،وحفزهم على العمل وفق
ميثاق �شرف �إعالمي.
•جترمي حب�س املن�شغلني باحلقل الإعالمي على خلفية ن�شاطهم املهني.
•تعزيز البنية الت�شريعية التي تكفل حق احل�صول على املعلومات
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الر�ؤى النهائية لفرق العمل
ال�صادرة من امل�ؤمتر الأكادميي
لدعم احلوار الوطني ال�شامل
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الر�ؤية النهائية للفريق ال�سيا�سي
ال�صادرة من امل�ؤمتر الأكادميي لدعم احلوار الوطني
مقدمة:

يف حمور بناء الدولة يجب يف الأ�سا�س معرفة العلة التي �أحدثت انتكا�سة على جميع امل�ستويات
ال�سيا�سية ،واالقت�صادية ،واالجتماعية ،والثقافية لدرا�ستها و�ضمان عدم التكرار ،و�إذا كان الإ�شكال هذا هو
يف اال�ستبداد الناجت عن تركيز ال�سلطة يف �أيدي �أفراد ،ف�إن احلل يكمن يف �إعادة توزيع هذه ال�سلطة ،وهذا
احلل يقت�ضي �إعادة النظر يف �شكل الدولة ويف �شكل النظام ال�سيا�سي � ،أي �إعادة توزيع ال�سلطة عمودي ًا و�أفقي ًا
وربطهما بالنظام االنتخابي .على �أن يكون قائما على �أ�سا�س العدل واملواطنة املت�ساوية.

�أ ً
وال :بناء الدولة:

ف�إن ر�ؤيتنا يف بناء الدولة ،هي ر�ؤية ملخ�صة لأ�سلوب احلل الذي نراه ك�أكادمييني 1يحكمنا ويوجهها
مبد�أ التوازن ومبد�أ الف�صل بني ال�سلطات و�سنتحدث فيها عن �شكل الدولة و�شكل النظام ال�سيا�سي ،وربط ذلك
بالنظام االنتخابي كمقرتح ومبقرتح بديل للحل.2
فما هي مالمح هذا احلل ؟ هل �شكل الدولة و�شكل النظام ال�سيا�سي يقدمان حال مل�شكلة تركيز
ال�سلطة يف اليمن وتوابعها ؟ وما مربرات ربطها بالنظام االنتخابي ؟ ،وهل �شكل النظام االنتخابي �ضروري
لهذا احلل؟.
	والإجابة على هذه الت�سا�ؤالت �ستتم يف عر�ض هوية الدولة ونظام احلكم و�شكل النظام ال�سيا�سي
و�شكل النظام االنتخابي و�شكل النظام الإداري.

 )1هوية الدولة:

دولة مينية احتادية عربية �إ�سالمية م�ستقلة ذات �سيادة وال يجوز التنازل عن �أي جزء منها.
1 .1دين الدولة الإ�سالم  ،واللغة العربية لغتها الر�سمية.
2 .2ال�شعب اليمني جزء من الأمة العربية والإ�سالمية.
3 .3ال�شريعة الإ�سالمية امل�صدر الرئي�س جلميع القوانني.
4 .4ال�شعب مالك ال�سلطة وم�صدرها ،ميار�سها ب�شكل مبا�شر عن طريق اال�ستفتاء واالنتخابات العامة

 - 1ملن �أراد الوقوف على التفا�صيل نحيله �إىل الأوراق املقدمة تف�صيال يف� :شكل الدولة� ،شكل النظام ال�سيا�سي ،و�شكل النظام االنتخابي.
 - 2ويدفعنا �إىل تقدمي هذه الر�ؤى م�شاعرنا الوطنية جتاه بلدنا وحبنا ليمننا وحر�صا منا على جتنيبه �أي منزلق نحو ال�صراع والإبقاء على �إمكانياته واحلفاظ
على وحدة امل�شاعر بني جميع اليمنيني قبل غريها.
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واملحلية ،كما ميار�سها بطريقة غري مبا�شرة عن طريق الهيئات الت�شريعية والتنفيذية والق�ضائية
وعن طريق املجال�س املحلية املنتخبة.

 )2نظام احلكم:

نظام احلكم جمهوري دميقراطي نيابي  ،ونظامها ال�سيا�سي رئا�سي يقوم على �أ�سا�س الف�صل بني
ال�سلطات وي�ضمن التعددية ال�سيا�سية واحلزبية والتداول ال�سلمي لل�سلطة.

� )3شكل الدولة:

ر�أت جمموعة بناء الدولة يف هذا ال�ش�أن �أن �شكل الدولة املنا�سب هل ال�شكل االحتادي متعدد

الأقاليم.

� )4شكل النظام ال�سيا�سي.

هو النظام الرئا�سي الذي يقوم على الف�صل التام بني ال�سلطات على امل�ستوى الأفقي ليكمل ما مت على
امل�ستوى العمودي يف �شكل الدولة.

 )5تنظيم ال�سلطات:

على هذا امل�ستوى ناق�شت املجموعة امل�ستويات الثالث التالية:
 ال�سلطة الت�شريعية :وتخت�ص بالعملية الت�شريعية من اقرتاح القانون �إىل مناق�شته و�إقراره ،و�إقرار املوازنةالعامة للدولة و�إعالن احلرب وال�سالم.
وتتكون من جمل�سني:
 .أاملجل�س الأول :يكون التمثيل فيه على �أ�سا�س عدد ال�سكان.
 .باملجل�س الثاين :بحيث يكون عدد �أع�ضائه ن�صف عدد �أع�ضاء املجل�س الأول هذا �أوال ،وثانيا نقرتح
ب�أن يكون �أع�ضاء املجل�س الثاين منا�صفة بني املحافظات ال�شمالية والغربية واملحافظات اجلنوبية
وال�شرقية  ،وثالثا تمُ ثل املحافظات يف كل ن�صف بالت�ساوي ويطبق عليها نظام التمثيل الن�سبي يف
االنتخابات.
وله �صالحيات املوافقة على قرارات تعيني كبار موظفي الدولة وامل�صادقة على االتفاقيات واملعاهدات
الدولية.
 ال�سلطة الق�ضائية� :أكدت على: .أالن�ص على اال�ستقالل املايل والإداري والق�ضائي لل�سلطة الق�ضائية .
 .بالن�ص على الف�صل املتوازن بني ال�سلطات.
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 .تاعتماد نظام الق�ضاء املزدوج.
 .ثالرقابة على د�ستورية القوانني من خالل �إن�شاء حمكمة د�ستورية عليا.
 .ج�أن ي�سمح للأفراد وامل�ؤ�س�سات بالتقدم برفع الدعاوى بعدم الد�ستورية..
�ضمانات ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية و �إ�صالحها:
نظر ًا لطبيعة املرحلة نرى �أن يعاد هيكلتها وت�أهيلها.
 هيكل ال�سلطة الق�ضائية.1 .1املجل�س الأعلى للق�ضاء.
2 .2املحكمة الدّ �ستور ّية(حمكمة النق�ض).
3 .3املحكمة الإدارية.
4 .4املحاكم الإقليمية.
املحكمة الد�ستورية( النق�ض):
�إيجاد حمكمة د�ستورية يعود لها النظر مبا�شرة عن طريق الدعوى مراقبة د�ستورية القوانني.
 تن�ش�أ مبوجب الد�ستور حمكمة د�ستورية ،ومن مهامها:�1 .1إحالة القوانني م�سبقا.
باحلريات.
�2 .2إحالة �إجبارية للقوانني الأ�سا�سية و املتعلّقة منھا
ّ
3 .3حكم املحكمة الدّ �ستور ّية نافذ وملزم جلميع ال�سلطات.
4 .4املراقبة الالحقة حق لكل مواطن.
ح -ا�ستقاللية الق�ضاء:
الق�ضاء �سلطة م�ستقلة ال �سلطان عليها �إ ّال الد�ستور والقانون ،وال�ضامن لهذه اال�ستقاللية ،هو املجل�س الأعلى
للق�ضاء و من خالل الآخذ بالآتي:
1 .1اال�ستقالل املايل و الإداري.
2 .2كادر مايل خا�ص بالق�ضاء يحفظ كرامة القا�ضي و يحقق له العي�ش الكرمي.
3 .3رقابة ال�شعب من خالل جلان الرقابة ال�شعبية.
4 .4ي�ضمن القانون الأ�سا�سي للق�ضاء ح�صانة القا�ضي وا�ستقالله وال مينع م�ساءلته عند االقت�ضاء.
ح�سن �سري املرفق العام الق�ضائي:
ط -يكفل الد�ستور ح�سن �سري املرفق العام الق�ضائي بـ:
�1 .1إقرار حق جلوء كل املواطنني للق�ضاء.
2 .2الإ�سراع يف البت يف الق�ضايا وجترمي املماطلة فيها.
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3 .3التوزيع املالئم للمحاكم على �أر�ض اجلمهورية لغاية تقريب الق�ضاء من املواطن.
�4 .4ضمان حياد القا�ضي وعدم انحيازه لأي طرف.
�5 .5ضمان كل مقومات املحاكمة العادلة.
ق�ضاء م�ستق ًال لدولة ذات �سيادة على كل �شرب من الوطن.
�6 .6إ�صالح الق�ضاء مبا يجعل منه
ً
7 .7الق�ضاء هو ال�سلطة القادرة علي القيام بوظيفتها يف �إحقاق احلق و�إي�صاله لأ�صحابه ،ولذلك ي�ستلزم
القيام باالتي:
 .أتطهري الق�ضاء وم�ؤ�س�سات النيابة من العنا�صر الفا�سدة.
.ب�إعادة هيكلة املجل�س الأعلى للق�ضاء وذلك عرب �إنهاء هيمنة ال�سلطة التنفيذية علية.
 .ت�إعادة هيكلة وزارة العدل مبا يقت�ضي �إلغاء بع�ض الإدارات وبالذات تلك التي تعترب من اداوات
التدخل يف �ش�ؤون الق�ضاء.
ي� -ضمانات ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية لكي تتحقق يجب العمل مبا يلي:
1 )1مينع منع ًا بات ًا على جميع �أع�ضاء ال�سلطة الق�ضائية ممار�سة العمل ال�سيا�سي والتجاري� ،أو االنتماء
احلزبي.
 2 )2نظر ًا لعدم �إمكانية انتخاب قيادة ال�سلطة الق�ضائية من ال�شعب ،خوف ًا من انزالقها �إىل التجاذب
واملناف�سة ال�سيا�سية واحلزبية ،وت�أثري ذلك على ا�ستقالل الق�ضاء  ،كان من ال�ضروري مبكان -و�ضع
�إجراءات معينة  ،يتعني �إتباعها عند تعيني قيادة ال�سلطة الق�ضائية  -والتي قد يطلق عليها ا�سم
جمل�س الق�ضاء الأعلى �أو املحكمة العليا– بحيث ت�ضمن تلك الإجراءات ت�أمني ا�ستقاللية ال�سلطة
الق�ضائية

 -7ال�سلطة التنفيذية:

متار�س �صالحياتها املن�صو�ص عليها د�ستوريا مثل ر�سم ال�سيا�سة العامة للدولة وتنفيذ القوانني ،
ولكن يحظر عليها التقدم مب�شاريع قوانني لل�سلطة الت�شريعية  ،كما يحظر عليها حل جمل�س النواب حفاظا
على مبد�أي الف�صل بني ال�سلطات والتوازن.

� -8شكل النظام االنتخابي.

	وت�أتي �أهمية درا�سة النظام االنتخابي على اعتباره �أهم و�سيلة �سلمية للم�شاركة ال�سيا�سية هذا من
جهة  ،ومن جهة ثانية فهو الذي يحدد لنا �شكل النظام احلزبي وكذلك م�شاركة املر�أة واملهم�شني.
كما ت�أتي �أهمية النظام االنتخابي يف كونه يلعب دورا �أ�سا�سيا يف حتديد امل�شاركة ال�سيا�سية
وفاعليتها وكذلك يلعب دورا كبريا على م�ستوى اال�ستقرار احلكومي وال�سيا�سي وتر�سيخ جتربة التحول
وحتقيق التنمية.
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	وبا�ستعرا�ض �أنواع النظم االنتخابية التي تراوحت بني الأغلبية الب�سيطة  ،والأغلبية املطلقة
وكذلك نظام التمثيل الن�سبي  ،وا�ستعرا�ض �أنواع القوائم وطرق توزيع الأ�صوات وجدت املجموعة الآتي:
 .أ�أن نظام التمثيل الن�سبي مع النظام ال�سيا�سي الرئا�سي ي�ؤدي �إىل م�شاركة وا�سعة وا�ستقرار حكومي
و�سيا�سي ومن ثم يقود �إىل التنمية و�إىل تر�سيخ جتربة التحول.
 .بيو�صي امل�ؤمتر باعتماد القائمة املغلقة  ،والدوائر الكبرية  ،وبدون ن�سبة ح�سم  ،وطريقة �أكرب باقي
يف توزيع الأ�صوات.

� -9شكل النظام الإداري:

معلوم �أن الالمركزية الإدارية تعني الالمركزية الإقليمية  ،والالمركزية املرفقية �أو امل�صلحية ،
كما تعني توزيع الوظيفة الإدارية بني ال�سلطة املركزية و�سلطات الأقاليم  ،على عك�س الالمركزية ال�سيا�سية
التي تعني ازدواج يف الد�ستور والقوانني وال�سلطات الت�شريعية  ،التنفيذية والق�ضائية  ،وبالتايل فالالمركزية
الإدارية توجد يف جميع �أ�شكال الدول يف حني ال توجد الالمركزية ال�سيا�سية �إال يف الدولة االحتادية.
وقد نرى على �أهمية �أن يت�ضمن الد�ستور كل ما مت ذكره �أعاله  ،ويجب �أن يت�ضمن ن�صا د�ستوريا
يحظر تعديل ن�ص د�ستوري � ،أو �إ�ضافة ن�ص د�ستوري � ،أو حذف ن�ص د�ستوري قد مي�س ب�شكل الدولة �أو �شكل
النظام ال�سيا�سي �أو �شكل النظام االنتخابي �أو �شكل نظام احلكم �أو يهدد احلقوق واحلريات.

 -10احلكم الر�شيد:
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

أالت�أكيد على جودة وفعالية احلكومة.
بمكافحة الف�ساد.
تالت�أكيد على ال�شفافية يف التعامل.
ثتتمكن الهيئات احلاكمة من الف�صل وب�شكل وا�ضح يف الذمم املالية وامل�صالح وبني ما هو خا�ص ,وما
هو عام.
جوجوب ات�ستناد �أجهزة الدولة يف حكمها �إىل القانون كقاعدة �أ�سا�سية يف �إدارة �شئونها.
حتقلي�ص العدد الكبري للقواعد القانونية والإجرائية املعيقة لال�ستثمار والإنتاج �سواء الداخلي �أو
اخلارجي.
خالعمل على التنمية.
دالعمل بقاعدة �شفافة للمعلومات امل�ساعدة على و�ضع القرار ور�سم ال�سيا�سات العامة.
ذمكافحة الف�ساد ون�شر ثقافته يف الدولة ,ويف املقابل تكون �آليات ردعه غري �صارمة.
رالعمل على ثقة املواطنني بها ون�شر احلقوق واحلريات.
زدعم احلريات وتفعيل الدميقراطية.بالإ�ضافة �إىل:
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•�سيادة القانون امل�ساواة.
•تفعيل هيبة الدولة ،وفر�ض �سيادتها الكاملة.

ثاني ًا :بناء القوات امل�سلحة:

التو�صيات �أو املقرتحات:
1 .1البد من مراجعة وتقييم املعوقات و االختالالت التي رافقت مهام القوات امل�سلحة والأمن خالل
املراحل ال�سابقة حتى تتمكن اجلهات املعنية واملتخ�ص�صة يف �إعادة بناء وهيكلة اجلي�ش والأمن
على الأ�س�س العلمية واملهنية والوطنية  ،واخلروج بنتائج �إيجابية مل�صلحة الوطن والقوات امل�سلحة
والأمن.
�2 .2إعادة من مت �إق�صا�ؤهم ولديهم م�ؤهالت تخ�ص�صية علمية واال�ستفادة من خربتهم وم�ؤهالتهم.
�3 .3إعادة النظر بالع�سكريني الغري م�ؤهلني مهني ًا وعلمي ًا يف القوات امل�سلحة والأمن.
4 .4ينبغي االبتعاد عن ع�سكرة الأ�شخا�ص الذين ال يحملون تخ�ص�صات مهنية وعلمية بعد الإعدادية
والثانوية  ،و�إيقاف التجنيد الع�شوائي.
5 .5تفعيل قانون احلقوق والوجبات يف القوات امل�سلحة والأمن (الرتقيات ).
6 .6معاجلة غياب قانون امل�ؤهالت العلمية يف القوات امل�سلحة والأمن وو�ضع �إ�شارة حمددة تعرف بنوعية
ال�شهادة العلمية الذي يحملها ال�شخ�ص املعني على زيه الع�سكري على غرار ما ترتديه التخ�ص�صات
الأخرى يف القوات امل�سلحة والأمن
7 .7تفعيل عمل ومهام دائرة الرقابة والتفتي�ش يف القوات امل�سلحة بح�سب ما جاء يف القانون.
8 .8معاجلة وحل الق�ضية اجلنوبية بطريقة عادلة وتنفيذ النقاط الع�شرين املقدمة من قبل اللجنة
الفنية مل�ؤمتر احلوار الوطني.
9 .9التعمق يف معرفة جذور م�شكلة احلروب يف �صعده ،حتى ال يتم تكرارها ،وو�ضع احللول واملخارج
و�إن�صاف املظلوم حتى ال يظلم مرة �أخرى ،و�إعادة الأمور �إىل جمراها الطبيعي بحلول عادلة
للجميع.
1010ينبغي �أن حتظى القوات امل�سلحة والأمن من احل�صول على ال�سكن املنا�سب مثل ما يح�صل عليه �أبناء
القوات امل�سلحة يف الدول الأخرى.
�1111ضرورة العناية الكاملة باحلياة املعي�شية لأبناء القوات امل�سلحة والأمن.
1212العمل على تثبيت وتعميق هيبة الع�سكري الذي يعمل على تنفيذ القانون وتكرميه وت�شجيعه ،
وعلى الدولة �أن حتميه من املتنفذين واملخالفني  ،عندما يعمل من �أجل تنفيذ وحماية النظام و
القانون.
1313حتديث وتفعيل دور الق�ضاء الع�سكري يف امل�ؤ�س�سات الع�سكرية والأمنية وحما�سبة املخلني بالأنظمة
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واللوائح الع�سكرية.
1414العمل على توعية وتعريف الع�سكريني مبواد الد�ستور والقوانني واللوائح وحقوق وحريات
الإن�سان واملوروث التاريخي واحل�ضاري لليمن ،وطبيعة اال�ستعمار املتنوع الذي غزا املنطقة العربية
والإ�سالمية.
1515مينع منع ًا بات ًا التحزب يف القوات امل�سلحة والأمن و ي�صدر بذلك قرار جمهوري ومغادرة ال�سلك
الع�سكري للع�سكريني الذين ينتمون للأحزاب من �أجل �سالمة بناء القوات امل�سلحة والأجهزة الأمنية
على الأ�س�س الوطنية والت�شديد على حيادية القوات امل�سلحة واتخاذ الإجراءات الع�سكرية يف حق
من يثبت عليه االنتماء والن�شاط احلزبي او ال�سيا�سي.
1616االهتمام ب�إزالة كل املعوقات التي تقف حائ ًال �أمام القوات امل�سلحة و�صنع و�إنتاج قوات م�سلحة ذات
راق ومتطور ومعنويات عالية.
ت�سليح عايل الكفاءة وتدريب ٍ
�1717إجراء ح�صر دقيق للقوات امل�سلحة من قبل جلنة �إعادة الهيكلة.
1818تطوير القدرات الع�سكرية من خالل انت�شار قوات م�سلحة كف�ؤة وم�ؤهلة حلماية حدود البالد
وثرواتها وم�صاحلها و�أهدافها القومية.
1919دعم قرارات الأخ/رئي�س اجلمهورية رقم ()104،105ب�شان املكونات الرئي�سية لهيكلة اجلي�ش
والأمن وعدم اال�ستهانة بالأوامر.
�2020إنهاء االنق�سامات واالن�شقاقات يف �صفوف القوات امل�سلحة والأمن.
�2121ضرورة �إجراء التعديالت الالزمة يف القوانني والأنظمة واللوائح الع�سكرية مبا يواكب املتغريات
ويلبي متطلبات التحول املن�شود يف عملية �إعادة بناء وهيكلة القوات امل�سلحة وخ�صو�صا قانون
املرتبات والأجور والرعاية ال�صحية وقانون اخلدمة والتقاعد .
�2222سرعة معاجلة االختالالت الناجمة عن الت�ضخم احلا�صل يف القوات امل�سلحة يف جمال القوى
الب�شرية .
2323تفعيل دور جلنة ال�ضباط العليا و�إعطا�ؤها ال�صالحيات الكاملة لت�أدية مهامها.
�2424إخراج جميع املع�سكرات من املدن الرئي�سية ونقلها �إىل �أماكن جديدة بح�سب خطة وزارة الدفاع
2525ت�شجيع البحث العلمي واالهتمام بالباحثني الع�سكريني
2626االهتمام بالكادر امل�ؤهل و �إ�سناد الأعمال �إليهم ح�سب تخ�ص�صاتهم.
�2727إعادة هيكلة كافة القوى واملناطق واملحاور و�أن يكون هناك هيكلة �شاملة غري جزئية وال انتقائية
تخدم تعزيز القدرات والكفاءات الدفاعية للبالد ،و�أن ي�ضع املكلفون لهذه املهمة امل�صلحة الوطنية
العليا فوق كل امل�صالح واالعتبارات ال�شخ�صية ال�ضيقة..
�2828إعادة توزيع ومتركز القوات امل�سلحة �إىل مناطق و�إنهاء االزدواجية القيادية يف املناطق واملحاور
الع�سكرية و�إنهاء الف�ساد امل�ست�شري يف الوحدات الع�سكرية.
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2929العمل على �سرعة تطبيق قانون التو�صيف الوظيفي
�3030ضرورة �إعادة العمل بقانون خدمة الدفاع الوطني الإلزامية ملا لذلك من �أهمية يف �إملام ال�شباب يف
املهام الوطنية الدفاعية والأمنية
3131االنتقال من الهيكل احلايل �إىل الهيكل اجلديد وذلك من خالل �إجراء املناقلة للموارد الب�شرية
واملادية وفق ًا للمالكات واخت�صا�صات كل وحدة ع�سكرية و�إعادة انت�شار و متو�ضع القوات امل�سلحة
وفق ًا الحتياجات البالد الدفاعية.
3232بناء قوات م�سلحة قوية وموحدة قادرة على �إجناز مهامها الد�ستورية بكفاءة واقتدار وبروح
وطنية عالية.
3333تر�سيخ الوحدة الوطنية يف �صفوف املقاتلني.
3434تعزيز الروابط الوطنية بني منت�سبي القوات امل�سلحة والأمن وبني �أبناء ال�شعب.
3535حت�سني الظروف املعي�شية وال�صحية ملنت�سبي القوات امل�سلحة والأمن ورفع معنوياتهم.
3636درا�سة واقع حال القوات امل�سلحة ومقارنته مع ما تو�صل �إليه الآخرون يف بناء جيو�شهم واال�ستفادة
من خرباتهم وجتاربهم.
3737ت�شخيـ�ص االختالالت والثغــرات يف البنـيـة الع�سكرية ،وتقـديـم احللول واملعاجلات املنا�سبـة
لت�صـحيـحها.
3838حتقيق التوازن التنظيمي الذي ي�ؤمن تعزيز القدرات والكفاءات الدفاعية للقوات امل�سلحة.
3939حتديد احلجم الأمثل للقوات امل�سلحة وحتديد ن�سب ا�ستكماله يف ال�سلم واحلرب.
4040و�ضع ال�شخ�ص املنا�سب يف املكان املنا�سب من خالل �أنظمة مدرو�سة للتو�صيف الوظيفي والتدوير
الوظيفي والعمل على تفعيلها �إداري ًا ومالي ًا.
4141احلد من املركزية املفرطة بنقل جزء من العمل الإداري واملايل �إىل امليدان.
�4242إلغاء الع�شوائية واملزاجية يف عملية التجنيد التي تتم يف الوحدات با�سم جتنيد بدل فرار والتي
كانت �أحد �أ�سباب وجود هذه القوة الفائ�ضة يف الوحدات
4343احلد من ظاهرة جتنيد الأبناء الغري ملتحقني عملي ًا �سوى يف ك�شف الرواتب .
4444احلد من ظاهرة الفرار والغياب من الوحدات الع�سكرية ،وكذا ظاهرة اال�ستقطاعات التي تتم جراء
ذلك وما يدور عنها من �إ�شاعات و�أقاويل ت�سيء �إىل �سمعة القوات امل�سلحة
�4545إن�شاء فروع للدوائر الرقابية على م�ستوى املناطق واملحاور والوحدات الع�سكرية
�4646إن�شاء �إدارات قانونية على م�ستوى املناطق واملحاور والوحدات الع�سكرية
�4747سرعة �إكمال هيكلة دوائر املفت�ش العام و�إعطاء هذه الدوائر ال�صالحية الكاملة للرقابة واملحا�سبة
لكل الفا�سدين يف القوات امل�سلحة
4848يتم تعيني املندوبني املاليني يف الوحدات الع�سكرية من قبل الدائرة املالية
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�4949إيقاف �صرف �أي مرتبات �أو منح حكومية متنح لأفراد خارج القوات امل�سلحة
�5050إخ�ضاع امل�ؤ�س�سة الع�سكرية للرقابة واملحا�سبة من قبل املفت�ش العام
�5151ضبط ميزانية وزارة الدفاع وحتديد حجم القوات امل�سلحة وحتديد الت�شكيالت املطلوبة
�5252إعادة �صياغة قانون �شروط اخلدمة يف القوات امل�سلحة والأمن
�5353إعادة الطابع الوطني للقوات امل�سلحة والأمن وتوحيد مراكز القيادة
5454منع �سيا�سة التمييز يف احلقوق والواجبات يف �صفوف القوات امل�سلحة
�5555إعادة �صياغة و�ضعية اجلي�ش والأمن يف �إطار عقيدة ع�سكرية و�أمنية موحدة
�5656أن يكون اجلي�ش ذا طابع �شعبي ويقوم على قاعدة اجتماعية وطنية عري�ضة ت�ضم يف �صفوفها
ممثلني لكل �أبناء الوطن من خمتلف املكونات اجلغرافية واالجتماعية والثقافية
�5757أن يكون والء هذا اجلي�ش للوطن وال�شعب �أوال و�أخريا
5858احلفاظ على الطابع الوطني للجي�ش من حيث مكونه االجتماعي وتطهريه من الو الءات ال�ضيقة
غري الوطنية.

ثالث ًا :احلقوق واحلريات:
.1
.2
.3
.4

1تعتمد الدولة كل املبادئ واملعايري املعنية بحقوق وحريات الإن�سان ،ومبا ال يتعار�ض مع �أحكام
ون�صو�ص ال�شريعة الإ�سالمية وامل�ضمنة باملواثيق والأعراف والعهود الدولية.
�2أن تعترب هذه احلقوق واحلريات جزء ال يتجز�أ من ن�صو�ص د�ستور اجلمهورية اليمنية اجلديد.
�3أن ال حتوي القوانني على �أية مواد خمالفة لن�صو�ص تلك املواثيق والأعراف والعهود الدولية التي
ت�صادق عليها الدولة.
4يتم تعديل كل القوانني احلالية التي تتعار�ض مع ن�صو�ص االتفاقيات واملعاهدات واملواثيق بهذا
اخل�صو�ص.

رابع ًا :الق�ضية اجلنوبية

 )1خلفية تاريخية:

كانت “املهمة الرئي�سية عقب �إعالن قيام اجلمهورية اليمنية تكمن يف بناء الدولة و�إ�صالح ما
علق بها من ت�شوهات” خالل الفرتة التي �سبقت ورافقت قيام اجلمهورية اليمنية).و قد اقت�ضت ال�ضرورة
املو�ضوعية مرحلة انتقالية منا�سبة يتم فيها �إجناز البنية امل�ؤ�س�سية والت�شريعية لدولة الوحدة �إال �أن تلك
الفرتة كانت ق�صرية مل يتم فيها اجناز تلك املهام اجل�سام التي كان بع�ضها م�ستحق التنفيذ قبل �إعالن قيام
اجلمهورية وبع�ضها الأخر مرتبط بظروف ومتطلبات ما بعد �إعالن قيامها
وهكذا برزت الق�ضية اجلنوبية كنتاج للإخفاق يف حل ق�ضايا اخلالف ال�سيا�سي حول ا�ستكمال
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بناء م�شروع دولة الوحدة و اللجو �إيل فر�ض الر�أي بالقوة واحلرب م�سببة �أ�ضرار فادحة بالوحدة
ال�سلمية الدميقراطية حم ً
وال م�شروع ال�شراكة الوطنية �إيل م�شروع التغلب وال�ضم و الإحلاق للجنوب بنظام
اجلمهورية العربية اليمنية .حيث مت علي �إثرها �إزاحة �شريك الوحدة من كل هي�أت وم�ؤ�س�سات الدولة،
ومت انتهاج �سيا�سة غري ر�شيدة متثلت” بحكم اجلنوب باال�ستعمار وال�شمال باال�ستبداد “ ف�أق�صيت كوادر
وقيادات اجلنوب يف خمتلف �أجهزة الدولة املدنية والع�سكرية و�سرح ع�شرات الآالف من الأيدي العاملة يف
القطاع العام ،علي اثر نهب و ا�ستحواذ متنفذين يف �سلطة ما بعد حرب 1994م علي م�ؤ�س�سات القطاع العام
با�سم اخل�صخ�صة .و هكذا ميكن �أن تعرف الق�ضية اجلنوبية بكونها الإخراج بالقوة واحلرب ملكون �أ�صيل
وطرف رئي�سي و �أ�سا�سي يف بناء دولة اجلمهورية اليمنية ،التي قامت بني دولتي اجلمهورية العربية اليمنية
وجمهورية اليمن الدميقراطية ال�شعبية.
على خالف الأ�سلوب ال�سلمي احل�ضاري والدميقراطي الذي قامت عليه دولة الوحدة .وجتاهل
الأ�س�س التي بنيت عليها اجلمهورية اليمنية واملتمثلة بال�سلمية و الإرادة احلرة امل�ستقلة و املتكافئة.
لكي يتم حل الق�ضية اجلنوبية يتطلب الت�سليم والإقرار باحلقائق التالية:
 .أالوحدة قامت بني كيانني �سيا�سيني كل منهما له �سيادته و كيانه امل�ستقل املعرتف به دوليا.
 .ب�إن الوحدة قامت علي الرتا�ضي وفقا لإرادة حرة م�ستقلة.
 .تاقرتنت الوحدة بتو�أمها الدميقراطية و التعددية ال�سيا�سية والتبادل ال�سلمي لل�سلطة
 .ثمرحلة انتقالية (يتم فيها الت�شارك عل �أ�سا�س املنا�صفة يف ال�سلطة) يتم فيها ت�أ�سي�س جهاز الدولة
اليمنية اجلديدة .و و�ضع �أ�س�س امل�شروع الوطني الدميقراطي.
 .جالإقرار ب�أن النظام ال�سيا�سي الذي �أعقب حرب 1994م قد ف�شل يف تقدمي النموذج اجلاذب
فانتف�ضت جماهري ال�شعب يف اجلنوب علي �شكل حراك �سلمي منذ العام 2007م ،وهبت جماهري
ال�شعب يف ال�شمال يف ثورة �شبابية �شعبية �سلمية 2011م  ،ففتحت �أفاق التغيري لإ�صالح م�سار
الوحدة و الدميقراطية و�إقامة احلكم الر�شيد وهي مهام تعكف نخب ال�شعب يف م�ؤمتر احلوار
الوطني علي تدار�س �أف�ضل اخليارات لبناء حا�ضر وم�ستقبل اليمن يف فر�صة تاريخية قل نظريها يف
تاريخ اليمن احلديث واملعا�صر.
 .حجتاوز ا�ستحقاقات املرحلة االنتقالية لبناء دولة الوحدة بح�سب االتفاقيات الوحدوية.

 )2احللول:

 .أالبحث اجلدي و املتعمق يف �إعادة �صياغة امل�شروع الوطني احل�ضاري الدميقراطي يف �إطار اليمن
الواحد ،و ت�صحيح ما نتج عن نهج القوة و الغلبة و �سيا�سة ال�ضم و الإحلاق بعد حرب 1994م
واالعتذار عنها.
 .ب�إ�صالح خلل امل�شاركة يف ال�سلطة املركزية ،من خالل ا�ستعادة اجلنوب لدوره يف املعادلة الوطنية
ك�شريك �أ�سا�سي يف امل�شروع الوطني الدميقراطي احل�ضاري.و �إيجاد معاجلات بديلة تكفل التوازن
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ويف نف�س الوقت جتنبنا العودة �إىل نظام املحا�ص�صة ،كتكري�س نوع من العرف على التمثيل العادل
للجنوب يف ر�أ�س ال�سلطة وجمل�س الوزراء و خمتلف امل�ؤ�س�سات ال�سيادية .والأخذ بنظام ال�سلطة
الت�شريعية ذات الغرفتني جمل�سي النواب و ال�شورى ،بحيث تتم عملية انتخاب مقاعد جمل�س النواب
وفق قاعدة امل�ساحة وال�سكان يف املحافظات اجلنوبية وال�شرقية – تعطي هذه املحافظات مقاعد
ت�أخذ بعني االعتبار امل�ساحة الكبرية لها .على �أن ي�شكل جمل�س ال�شورى باملنا�صفة بني ال�شمال
واجلنوب .كما ميكن النظر يف حلول منها نظام فيدرايل متعدد االقاليم ،حلل جزء كبري من م�شكلة
امل�شاركة يف ال�سلطة والرثوة على اعتبار �أن جزء من ال�سلطة و �إدارة املوارد �ستنتقل �إىل االقاليم.
ب�شرط يراعى يف توزيع االقاليم معايري الكفاءة االقت�صادية والتجان�س املجتمعي ،والدمج بني
املحافظات ال�شمالية واجلنوبية للحفاظ على الوحدة.
و يف كل الأحوال البد من الت�أكيد علي �سرعة تنفيذ النقاط  20+11ل�صنع �أجواء الثقة وتهيئة الظروف
و �إبداء امل�صداقية يف التوجه اجلاد لت�صحيح الأخطاء.

خام�سا ً:ق�ضية �صعدة:

اجلذور:
.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

1غياب �سلطة الدولة و�ضعف �أدائها امل�ؤ�س�سي وتراجع دورها التنموي وتقاع�سها عن حماية احلقوق
واحلريات يف بيئة ي�سودها اجلهل والفقر والبطالة.
2ال�صراع على ال�سلطة والرثوة .
3انتهاج النظام احلاكم ل�سيا�سة االنفراد بال�سلطة ،و�إعتماد نظام الإدارة بالأزمات للهروب من
اال�ستحقاقات ال�سيا�سية واالقت�صادية.
4الأ�سلوب اخلاطئ يف التعاطي مع الأحداث وجتاوز الأطر الد�ستورية والقانونية.
5املوقع اجلغرايف والإ�سرتاتيجي ملحافظة �صعده.
6التدخل الإقليمي والدويل يف ال�ش�أن الداخلى اليمنى.
7ممار�سة القمع الفكرى والثقافى وت�أجيج اخلالف املذهبي وتوظيفه لتعميق االنق�سام املجتمعى.
8التغييب املمنهج واملق�صود ملبادئ و�أفكار ومعتقدات املذهب الزيدى يف كتب املنهج الدرا�سي وا�ستجالب
فكر �أخر بغر�ض طم�س الهوية الفكرية للأجيال القادمة.

احللول:

1 .1اقامة دولة امل�ؤ�س�سات القادرة على فر�ض �سلطتها وفر�ض �سيادة القانون علي عموم املحافظات
اليمنية
2 .2التوزيع العادل للرثوة وال�سلطة
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.3
.4

.5

.6

.7
.8
.9

3وقف تغذية احلروب وال�صراعات التى تن�ش�أ بني الفينة والأخرى (�صعدة – حجة  -عمران –
اجلوف) وغريها من املناطق وت�أمني الطرق ومنع كافة �أنواع التقطعات ونقاط التفتي�ش.
4وقف كافة الإجراءات التى وقفت حائ ًال امام م�صالح االفراد وخ�صو�ص ًا فى اغالق املنافذ اجلمركية
وفتحها �أمام �صادرات املنتجات الزراعية ،واعتماد الدرجات الوظيفية املخ�ص�صة للمحافظة ,و�إعادة
املوظفني املدنيني والع�سكريني املوقوفني ق�سر ًا جراء احلروب ال�سابقة �إىل �أعمالهم ,ودفع كامل
م�ستحقاتهم القانونية ،ومعاملة كافة �ضحايا حروب �صعده ك�شهداء ومعاجلة اجلرحى وتعوي�ضهم.
5وقف التحري�ض الطائفي واملذهبي و املناطقي ,و�إلغاء ثقافة متجيد احلروب الأهلية حتت مربرات
مذهبية وطائفية يف و�سائل الإعالم وامل�ساجد ومناهج التعليم ,واالعرتاف بالتعددية املذهبية
والفكرية واحرتام وحماية حق وحرية التعبري عنها بالطرق ال�سلمية.
6توجيه اعتذار ر�سمي لأبناء �صعده وحرف �سفيان واملناطق املت�ضررة الأخرى من قبل الأطراف
امل�شاركة يف تلك احلروب ،واعتبار تلك احلروب خط�أ تاريخي ًا ال يجوز تكراره ,و�إعادة �إعمار ما
دمرته تلك احلروب من منازل وم�ساجد وم�ؤ�س�سات وطرق ,وتعوي�ض املت�ضررين.
7الإفراج الفوري عن بقية املعتقلني على ذمة حروب �صعده والك�شف عن املخفيني ق�سر ًا �سواء كانوا
�أموات ًا �أم �أحياء.
8العمل على �إحداث تغيري يف طبيعة العالقة بني ال�سلطة والقوى االجتماعية الأخرى (ع�سكرية -
قبلية) ملنع �أي �شكل من �أ�شكال ا�سترياد ال�صراع الإقليمي.
9توفري ال�ضمانات الد�ستورية والقانونية التي تكفل مبد�أ ال�شراكة الوطنية ومتنع االنفراد
بال�سلطة.

جلنة �صياغة الر�ؤية النهائية للفريق ال�سيا�سي
� .1أ.د .عبد الرب حيدر
 .2د .ا�سكندر الني�سي
 .3د� .سامح �سيف �سالم
 .4د .فتحي ال�سقاف
 .5د .علي الر�صا�ص
 .6د� .أمني الغي�ش
 .7د .عبده البح�ش
 .8د� .أحمد ال�صباغ
� .9أ .نايف القان�ص
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املواءمة بني القوانني الوطنية واملعاهدات الدولية ب�ش�أن حقوق الإن�سان .جلنة �صياغة الد�ستور .وقد تو�صلت اللجنة �إىل �أهم النتائج والتو�صيات هي -:

1 .1احلكم الر�شيد:

احلكم الر�شيد يعني الدولة القانونية ،تطبيق ًا ملبد�أ امل�شروعية الذي يعني خ�ضوع احلاكم واملحكوم
لأحكام القانون املنطلق من ال�شريعة الإ�سالمية ،و�إر�ساء دعائم احلق والعدل ،وتوفرت لتطبيق ذلك
�أهم ال�ضمانات لتطبيق هذه املبادئ ،والإ�سهام يف بناء الدولة يف جميع جماالت احلياة الأخرى .وبناء
�أ�س�س الدولة املدنية احلديثة ،املتمثلة بدولة امل�ؤ�س�سات وتطبيق القانون ،ودولة املواطنة املت�ساوية،
وال�شفافية ومكافحة الف�ساد ،وتعزيز اخل�ضوع للم�ساءلة ،وحتقيق التنمية امل�ستدامة والرفاة لأفراد
املجتمع ،وحماية املمتلكات العامة واخلا�صة ،و�صون حقوق وحريات املواطنني ،ومبد�أ امل�شاركة يف �أن�شطة
احلكومة التنموية مع غريها من �أ�صحاب امل�صلحة كالقطاع اخلا�ص وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين... ،الخ .

�إال �أن الدرا�سات العلمية قد �أبرزت عوائق �أمام تطبيق احلكم الر�شيد  .والذي يعنينا هو �إبراز
تلك املعوقات �أمام احلكم الر�شيد �إذا ما �أريد تطبيق م�ضامينه م�ستقب ًال يف اجلمهورية اليمنية � ،أهمها :
 .أاملعوقات املو�ضوعية :التي ترتكز يف عدم كفاية الن�صو�ص الد�ستورية والقانونية احلالية يف جترمي
الف�ساد الوظيفي  ،منها على �سبيل املثال عدم وجود ن�ص �صريح يف الد�ستور مل�ساءلة رئي�س اجلمهورية
ونائبه عند ارتكاب �أي منهما جرمية من جرائم ذلك الف�ساد  ،وا�شرتاط امل�شرع اليمني حتقق ال�ضرر
مب�صلحة الدولة لتجرمي �سلوك املوظف الذي ي�سعى لتحقيق ربح �أو منفعة لنف�سه �أو لغريه  ،...كما �أنه
مل يجرم �سلوك املقاول الذي �أ�ضر مب�صلحة الدولة يف �أعمال املناق�صات واملزايدات .
وكذلك مل يجرم امل�شرع اليمني �سلوكيات وت�صرفات �أخرى ميار�سها املوظف العام على الرغم من �أنها
خملة بواجبات وظيفته  ،فو�صف موقف امل�شرع بالق�صور الت�شريعي ،ناهيك عن وجود ت�ضارب يف بع�ض ن�صو�ص
القوانني ذات ال�صلة  ،مثل كل من قانوين اجلرائم والعقوبات ومكافحة الف�ساد...
 .باملعوقات الإجرائية  :مثل وجود عوائق �إجرائية ب�ش�أن اتهام وحماكمة �شاغلي وظائف ال�سلطة
التنفيذية العليا يف الدولة  ،وجعل وظيفة االتهام بيد ال�سيا�سيني  ،واجلمع بني وظيفة التحقيق
واحلكم ب�ش�أن اتهام هذه الفئة الوظيفية وحماكمتها  ،ووجود ق�صور وقيود يف مهام واخت�صا�صات
�أهم الأجهزة الإدارية الرقابية يف ال�سلطة التنفيذية كاجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة والهيئة
الوطنية العليا ملكافحة الف�ساد  ،ناهيك عن تدين تفعيل عمل اجلهازين من الناحية العملية وغريهما
من �أن�شطة �أجهزة الرقابة الأخرى ( الر�سمية وال�شعبية . )...
وعدم حتديد مدة زمنية لل�سلطة الت�شريعية للرد على طلب رفع احل�صانة عن �أحد �أع�ضائها
46
https://qau.edu.ye/elibrary

ƪƯŚƄƫřƾƴƏƺƫřŹřƺŰƫřƮƗŶƫƾưƿŵŚƧǃřźưţŒưƫř

متهيد ًا لتحريك الدعوى اجلزائية �ضده  ،...ناهيك عن �أن امل�شرع اليمني قد منح ع�ضو هذه ال�سلطة حق
اجلمع بني هذه الع�ضوية وع�ضوية جمل�س الوزراء ...الخ .

املعاجلة ملعوقات �إقامة احلكم الر�شيد :
�أ .معاجلة املعوقات املو�ضوعية:
.1

.2
.3

.4

.5

.6

1من امل�سلم به �أن كبار موظفي الدولة ( قيادات �سيا�سية و�إدارية ) قد افلتوا غالب ًا يف ظل نظام احلكم
اليمني ال�سابق – وغريه من الأنظمة يف فرتات �سابقة  -من �أ�ساليب تقومي �أدائهم ومن امل�ساءلة
واملحا�سبة والعقاب تباع ًا لذلك  ،ومن ثم يو�صي امل�ؤمتر �أن تن�ش�أ طبق ًا لن�ص الد�ستور اليمني �إدارة عليا
لتقييم �سري كل من النظام ال�سيا�سي والإداري ولتقييم �أداء �أولئك القادة القائمني عليهما .
�2ضرورة الن�ص يف الد�ستور اليمني على �إخ�ضاع رئي�س اجلمهورية ونائبه للم�س�ؤولية اجلنائية على
اجلرائم التي يرتكبها �أي منهما �أثناء ممار�ستهما لهمام من�صبيهما .
3جترمي �إخالل املوظف ب�أي و�سيلة غري م�شروعة ب�سالمة املناق�صات �أو املزايدات املتعلقة بالدولة،...
وجترمي �سلوك املقاول الذي �أ�ضر مب�صلحة الدولة وتعامل مع املوظف للح�صول على ربح بطريقة غري
م�شروعة  ،وجترمي قيام املوظف العام ب�أداء واجبه الوظيفي �أو االمتناع عنه ا�ستجابة للو�ساطة
وغريها  ،...وت�شديد عقوبة جرمية االرت�شاء من جهة �أجنبية  ،عندما ترتكب من موظف عام �أو من
يف حكمه  ،نظر ًا خلطورتها على امل�صالح القومية للدولة .
4ت�شديد عقوبة جرمية االختال�س عندما يرتكبها موظف عام له �صفته اخلا�صة  ،كم�أمور التح�صيل
�أو الأمني على الودائع � ،أو حني ارتكابها يف زمن احلرب �أو لغر�ض �إرهابي� ،أو ارتباطها بجرمية تزوير
لإخفاء ذلك االختال�س وغريه من �صور نهب املال العام .
5معاجلة �أوجه الت�ضارب بني ن�صو�ص القوانني العقابية والإدارية ذات ال�صلة مبكافحة الف�ساد �أي ًا كانت
طبيعته ( �سيا�سية وجنائية و�إدارية ومالية )  ،وتكملة جوانب الق�صور الأخرى التي �أثبتتها الدرا�سات
املعا�صرة .
�6ضرورة الن�ص يف الد�ستور اليمني اجلديد على حتييد الوظيفة العامة عن ال�سيا�سية  ،وتقرير العقوبة
املنا�سبة ب�ش�أن من يخالف هذا الن�ص .

ب� .أهم املعاجلات العامة :

� 1 .1ضرورة االهتمام ببناء الإن�سان اليمني البناء القيمي والأخالقي والوطني التي تزخر بها �شريعتنا
الإ�سالمية الغراء بكافة ال�سبل امل�شروعة ،وتدعيم �أخالقيات الوظيفة العامة ب�صفة خا�صة ،ون�شر
مدونات ال�سلوك الأخالقي يف كل وحدة �إدارية ،والعمل على ن�شر ثقافة مكافحة الف�ساد ،وح�سن
اختيار املوظفني ،والعمل على توفري �سبل احلياة الكرمية لهم ،وتفعيل �أجهزة الرقابة املختلفة يف
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جهاز الدولة اليمني ،وكذلك تفعيل دور اجلمهور ومنظمات املجتمع املدين يف جمابهة الف�ساد وتر�سيخ
قيم النزاهة ،باعتبار كل ذلك من الركائز الأ�سا�سية لإقامة احلكم الر�شيد .
2 .2ا�ستكمال تطبيق نظام الب�صمة وال�صورة البيولوجية للتخل�ص من ظاهرة املوظفني املزدوجني
والوهميني يف كل �أجهزة الدولة  ،...وجتنب البريوقراطية الإدارية ال�سيئة ،وذلك بتوفري اخلدمة
درء
للمواطن ب�أي�سر الطرق ،والعمل على تبني اخلدمة الإلكرتونية تدريجي ًا داخل املرافق احلكومية ً
للف�ساد الوظيفي وتفعي ًال ملبادئ احلكم الر�شيد ،واعتماد �سيا�سة التدوير الوظيفي ،وحماية املبلغني عن
جرائم الف�ساد الوظيفي ب�إ�ضافة ن�صو�ص ت�ؤكد على هذه احلماية يف قانون الإجراءات اجلزائية.
�3 .3ضرورة ت�شكيل فريق ق�ضائي كف�ؤ و�أمني ال�سرتداد الأموال املنهوبة .

ج� .أهم املعاجلات الإجرائية :

1 .1العمل على �إزالة العوائق الإجرائية ب�ش�أن �إجراءات اتهام وحماكمة �شاغلي وظائف ال�سلطة
التنفيذية العليا يف الدولة من خالل ت�ضمني كل من الد�ستور اليمني وقانون اتهام وحماكمة �شاغلي
وظائف ال�سلطة التنفيذية العليا يف الدولة ن�صو�ص ًا تتعلق بالف�صل بني وظيفتي االتهام واالدعاء �ضد
الوزراء وكذلك الف�صل بني الق�ضاء وال�سيا�سة ،وفتح املجال للمواطنني بتحريك الدعاوى �ضد �أي وزير
يت�سبب يف الإ�ضرار مب�صاحلهم اخلا�صة وغريها من امل�صالح العامة.
2 .2العمل على دمج اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة بالهيئة الوطنية العليا ملكافحة الف�ساد ،على �أن
ي�سمى اجلهاز اجلديد « الهيئة الوطنية العليا للرقابة واملحا�سبة ومكافحة الف�ساد « ،ينظم عملها
قانون جديد يحدد اخت�صا�صاتها وتبعيتها للجهاز الق�ضائي ،لي�سهم ذلك يف حتقيق ا�ستقالليتها
وحياديتها وكفاءتها ،...على �أن يتم و�ضع �آلية لت�شكيل �أع�ضائها لتج�سيد ذلك اال�ستقالل واحليادية
من الناحية العملية ،و�أن تن�ش�أ بداخل الهيئة اجلديدة نيابة مكافحة الف�ساد وحمكمة متخ�ص�صة
للبت يف املخالفات املالية .
3 .3تفعيل تطبيق الت�شريعات اليمنية من قبل الق�ضاء العادي اليمني ،والتو�سع تدريجي ًا يف جمال الق�ضاء
وانتهاء ب�إن�شاء هذا النوع
الإداري بحيث تكون البداية هي �إن�شاء حماكم �إدارية نوعية متخ�ص�صة
ً
من الق�ضاء ب�شكل م�ستقل ،خا�صة �إذا ما ثبت جناح تلك املحاكم الإدارية من الناحية العلمية ،على
�أن يتم كل ذلك مبوجب ن�صو�ص د�ستورية تـُ�سن لذات الغر�ض ،وكذلك ب�سن قانون م�ستقل ينظم
الرتافع يف النزاعات الإدارية� ،أوعلى الأقل �إدخال ن�صو�ص �إجرائية متعلقة بالنزاعات الإدارية يف
قانون املرافعات والتنفيذ املدين احلايل بحيث ي�صبح م�سماه اجلديد قانون املرافعات والتنفيذ املدين
والإداري.
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التو�صيات ذات ال�صلة بامل�صاحلة الوطنية والعدالة االنتقالية:

•اتخاذ احلكومة اليمنية حزمة من الإجراءات التي تعزز مقومات امل�صاحلة الوطنية ويف مقدمتها
فر�ض �سيادة القانون بب�سط هيبة الدولة و�إ�صالح ثقة ال�شعب بها ،والتزام الأطراف اليمنية بعدم
اللجوء �إىل النزاعات والفنت حلل امل�شاكل ال�سيا�سية الداخلية ،وفتح باب املراجعة واحلوار ب�ش�أن �أزمة
الإرهاب ،واحلد من التدخالت الأجنبية يف ال�ش�أن اليمني.
•اتخاذ املزيد من الإجراءات التمهيدية للم�صاحلة الوطنية ،التي من �أهمها تقدمي الدولة والأطراف
التي �سببت النزاعات والفنت وما ترتب عليها  -من جتاوزات وانتهاكات يف حق ال�شعب اليمني  -اعتذار ًا
ر�سمي ًا لل�شعب .
•عدم اتخاذ �أي �إجراءات با�سم العدالة االنتقالية من �ش�أنها م�صادرة احلقوق القانونية املكفولة
لل�ضحايا يف اللجوء �إىل الق�ضاء  ،وذلك با�ستيفاء حقوقهم املن�صو�ص عليها قانون ًا واملتعلقة بالق�صا�ص
والديات والأرو�ش والتعوي�ضات  .والقيام بالإ�صالحات امل�ؤ�س�سية والقانونية املتعلقة بحقوق الإن�سان ،
ل�ضمان عدم انتهاك تلك احلقوق م�ستقب ًال.
•من �أجل امل�صلحة العليا للوطن يو�صي امل�ؤمتر بتفعيل دور الدولة لتحقيق امل�صاحلة الوطنية ال�شاملة،
ولتمام ذلك ي�ستفاد من القيم الدينية والأخالقية والوطنية والأعراف القبلية الإيجابية امل�ؤثرة
يف املجتمع ،وح�سن توظيفها لإمتام تلك امل�صاحلة  ،ومب�شاركة �أهل احلل والعقد والر�شد وال�شخ�صيات
الوطنية امل�ؤثرة يف املجتمع .
• كما ي�صي امل�ؤمتر الأحزاب ال�سيا�سية وجميع املكونات احلزبية والقوى اليمنية امل�ؤثرة الأخرى �أن
ت�سري يف ذلك االجتاه الإيجابي ال�ستكمال بناء الدولة احلديثة.

2 .2العدالة االنتقالية -:

�أ�صبحت العدالة االنتقالية يف املرحلة الراهنة مبد�أً م�ستقر ًا عليه يف وثائق الأمم املتحدة
و�أن�شطتها العملية ،...ورغم وجود الكثري من املعوقات التي من �أبرزها حماولة بع�ض منتهكي حقوق
الإن�سان الإفالت من العقاب والو�صول �إىل توافق �سيا�سي.
ناهيك عن وجود �سبب واقعي �آخر غري الت�سوية ،وهذا يعني �صعوبة حتريك تلك امل�ساءلة
واملحا�سبة يف املرحلة الراهنة ،حيث متر الدولة اليمنية بحالة �ضعف و�إعياء �شديدين ،انعك�سا �سلب ًا
على قدرة احلكومة اليمنية يف تقدمي اخلدمات ال�ضرورية للمواطنني وعلى قوة وهيبة وا�ستقاللية
الأجهزة الأمنية والعدلية يف �أداء مهامها الد�ستورية والقانونية �سري ًا يف حتقيق احلق والعدل.
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�أهم النتائج يف جمال تعزيز حماية حقوق الإن�سان وحرياته يف اليمن يف نطاق املواءمة بني
القوانني الوطنية واملعاهدات الدولية :
.

.
.

.

.

.

أ�إن ال�شريعة الإ�سالمية م�صدر رئي�سي جلميع الت�شريعات ،ويق�صد بذلك �أنها امل�صدر لأي ت�شريع يف
املجتمع اليمني ينظم احلياة ال�سيا�سية والثقافية واالقت�صادية واالجتماعية ،والو�سيلة املنا�سبة
لتطبيق �أحكام ال�شريعة هي تقنني �أحكامها ،ويتم اال�ستعانة يف هذا املجال باالجتهاد بحث ًا عن حتقيق
امل�صلحة العامة التي ال تعار�ض م�صلحة قطعية �أتت بها ال�شريعة بن�ص �شرعي قطعي الثبوت والداللة.
ولالطمئنان على عدم املخالفة لل�شريعة من جراء القيام بذلك التقنني �أن ي�أتي دور رقابة الق�ضاء
الد�ستوري للت�أكد من عدم خمالفة الت�شريع املطعون فيه للأحكام القطعية التي ت�ضمنتها ال�شريعة.
ب�إقامة الدولة املدنية احلديثة القائمة على �أ�س�س احلكم الر�شيد (باملفهوم ال�شرعي واملعا�صر).
تالتعاي�ش ال�سلمي ،وحماربة الرق ،وعدم التمييز بني املر�أة والرجل على �أ�سا�س عن�صري فالن�ساء �شقائق
الرجال ...وحرية تنظيم ال�شئون الدينية وفق �شرائعهم اخلا�صة كالأحوال ال�شخ�صية وغريها.
وبناء عليه ف�إن اليمن قد �صادقت على عدد كبري من االتفاقيات الدولية املتعلقة بحقوق الإن�سان،
ً
وقامت بدمج هذه االتفاقيات �ضمن ت�شريعاتها الوطنية.
ثكما يبدو �أن الظلم الذي وقع على العديد من الن�ساء يف املجتمع اليمني قد �أ�سهم يف حرمانهن من
بع�ض احلقوق املقررة �شرع ًا وقانون ًا ،كالتعليم والإرث وجماالت الوظيفة العامة ( التي ال تتعار�ض مع
الواجب الأ�صلي للمر�أة �أو تتعار�ض مع كرامتها والنظام العام يف املجتمع امل�سلم ) قد �ساعد على خلق
�أفكار متطرفة لدى بع�ض املنادين بحقوق املر�أة ،ال متت ب�صلة هذه الأفكار �إىل ثقافة الأمة ونظامها
العام و�إمنا �إىل ثقافة العوملة الغربية.
جمل تت�ضمن ن�صو�ص الد�ستور ب�شكل وا�ضح ودقيق– مقارنة بن�صو�ص القوانني اليمنية الأخرى -حتديد
مرتبة املعاهدات �ضمن �إطار الت�شريع اليمني ،فكان االختالف يف �سمو �أي من القانونني الوطني �أو
الدويل ،ف�أدى ذلك االختالف �إىل ظهور النظرية الثنائية والأحادية للقانون.
حمن طرق املواءمة بني الت�شريعات اليمنية واملعاهدات الدولية الت�صديق على املعاهدات �أو ًال ،و�إبداء
التحفظات ثاني ًا على بع�ض ن�صو�ص تلك املعاهدات ،ويظهر �أن الطريقة الأوىل طابعها �سلبي حيث
ت�ؤدي �إىل تعديل ن�صو�ص القوانني الداخلية ،والثانية طابعها �إيجابي وذلك ب�إيقاف نفاذ بع�ض ن�صو�ص
املعاهدة على الدولة التي �أبدت حتفظات على تلك الن�صو�ص .

معاجلات تعزيز حماية حقوق الإن�سان وحرياته يف اليمن يف نطاق املواءمة بني القوانني
الوطنية واملعاهدات الدولية :

 .أيو�صي امل�ؤمتر بتبني الن�ص الوارد يف الد�ستور النافذ املت�ضمن �أن ال�شريعة الإ�سالمية م�صدر جميع
الت�شريعات ،وو�ضع �ضوابط عامة د�ستورية ت�ضمن تطبيق هذا املبد�أ� ،أهمها تعزيز دور الرقابة
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الق�ضائية املتمثلة بالدائرة الد�ستورية يف املحكمة العليا.
ب�ضرورة املواءمة بني الت�شريعات الوطنية واملعاهدات الدولية على �أ�سا�س احرتام مبد�أ �سيادة اليمن
وثقافته التي كفلها ميثاق الأمم املتحدة ،واحرتام احلرية الدينية (ال�شريعة الإ�سالمية) التي يدين
بها ال�شعب اليمني .وهذا يعني �إي�صاء �أع�ضاء م�ؤمتر احلوار الوطني ال�شامل واجلهات املعنية اليمنية
الأخرى بدرا�سة و�إقرار املعاهدات الدولية  -مبا فيها القيادة ال�سيا�سية اليمنية – االعتزاز بدينها
وتاريخها وح�ضارتها ،لأن ذلك ميكنها من الثبات يف مواجهة الإمالءات وال�ضغوط الدولية وعدم
خمالفة الثوابت الدينية والوطنية يف هذا املجال وغريه.
ت�إدراج ن�ص �صريح يف الد�ستور اليمني اجلديد يحدد مرتبة املعاهدات بني الت�شريعات الوطنية ،وعند
التعار�ض بينها تقدم املعاهدات الدولية ما مل تتعار�ض ن�صو�صها مع النظام العام يف الدولة و�أحكام
ال�شريعة الإ�سالمية.
ثو�ضع �آلية واقعية ووا�ضحة ت�ساعد على �إ�شراك املر�أة – بغ�ض النظر عن انتمائها – يف جماالت الوظيفة
ال�سيا�سية والإدارية واالجتماعية  ،ويف�ضل �أن يكون هناك متثيل حقيقي لها يف تلك املجاالت  ،يراعى
فيه تخ�ص�صها العلمي ومكانتها التي �أرادها الإ�سالم لها  ،وبحيث �أن تتوفر لها �أثناء �أداء مهامها الظروف
الزمانية واملكانية  ،واال يتعار�ض �أداء تلك املهام مع �أداء دورها الأ�صلي .
جيو�صي امل�ؤمتر جمل�س النواب اليمني عند قيامة بالت�صديق على املعاهدات الدولية �أن يقوم بدرا�ستها
ومعرفة مدى مواءمتها مع الت�شريعات اليمنية  ،ومعاجلة �أي تعار�ض بني ن�صو�ص تلك املعاهدات وتلك
الت�شريعات  ،وذلك ب�إبداء التحفظات على هذه الن�صو�ص التي تخالف الت�شريعات الوطنية .ويقوم
جمل�س النواب اليمني فقط بالت�صديق على تلك املعاهدات الدولية �أي ًا كان �شكلها �أو م�ستواها .
ح�إن�شاء هيئة واحدة ت�سمى « الهيئة الوطنية حلقوق الإن�سان « ذات �شخ�صية معنوية م�ستقلة تتبع
جمل�س النواب ،يتم �إن�شا�ؤها بقانون ويكون لها مكاتب وفروع ،تتبعها بقية اجلهات املعنية بحقوق
الإن�سان يف جهاز الدولة ،يعهد �إىل الهيئة تعزيز وحماية حقوق الإن�سان يف جماالت عديدة� ،أهمها
تلقي ال�شكاوى وفح�صها ،و�إجراء التحقيقات عن �أي انتهاكات يف هذا املجال ،والقيام بالزيارات امليدانية
لأماكن االحتجاز وال�سجون ،و�إعداد التقارير الوطنية وتقدميها للهيئات الدولية املعنية يف املجاالت
املذكورة ومبا ال ي�ؤدي �إىل الإ�ضرار بال�سيادة اليمنية.
خالتن�سيق بني اجلهات الر�سمية املعنية عند و�ضع م�شروع قانون بحاجة �إىل مواءمة ،حتى ال تكون
اجلهود فردية وت�ؤدي �إىل الت�ضارب واالختالف بني املواقف الر�سمية فت�سهم يف ظهور الدولة اليمنية
مبظهر حرج وغري الئق �أمام املجتمع الدويل ،ومن ثم عدم حتقيق تلك الأهداف املن�شودة من املعاهدات
الدولية.
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1 .1تو�صيات ب�ش�أن جلنة �صياغة الد�ستور:

يو�صي امل�ؤمتر ت�شكيل �أع�ضاء اللجنة بال�شروط الآتية:

.

أال�شروط املو�ضوعية:

.

بال�شروط ال�شكلية :

الت�أهيل العلمي النوعي واخلربة القانونية والأكادميية يف املجاالت ال�شرعية والتاريخية واللغويةوالد�ستورية وال�سيا�سية والقانونية والإدارية واالقت�صادية ،واالجتماعية والأمنية والع�سكرية
 ،...وهذا يعني ا�ستبعاد املعايري ال�سيا�سية واحلزبية واملذهبية وغريها من املعايري ال�ضيقة يف
ت�شكيل اللجنة  .ومن باب �أوىل ا�ستبعاد �أن يكون �أع�ضاء اللجنة من ثبت عليهم ق�ضايا ف�ساد �أو
و�ضعوا �أنف�سهم مو�ضع ال�شبهة يف هذا املجال .
الإملام باللغة العربية .التم�سك بالثوابت الدينية والوطنية والعربية.�إملام �أع�ضاء اللجنة بالتجارب ال�سيا�سية العاملية  ،وا�ستنارتهم بالواقع ال�سيا�سي اليمني املعا�صروامل�شكالت التي �سببت يف �صنع هذا الواقع  ،وكيفية التعامل معها مبا يخدم �أهداف وم�صالح ال�شعب
اليمني .

�أال يقل عمر الع�ضو عن � 40سنة .�أال يكون قد ارتكب جرمية خملة بال�شرف والأمانة ما مل يكن قد رد �إليه اعتباره .�أن يتم ت�شكيل اللجنة من عدد حمدد  ،يقدر بـ � 28شخ�ص متخ�ص�ص وكما ورد يف ال�شروط املو�ضوعية�أنفة الذكر .
اال ير�شح الع�ضو نف�سه يف الفرتة االنتخابية القادمة .�أن تكون مدة عمل اللجنة حمددة مبدة منا�سبة  ،منع ًا من تراخي اللجنة  ،في�سهم الت�أخري يف تناميالنزاعات والأزمات الراهنة وتقليل فر�ص جناح م�ؤمتر احلوار الوطني .
اال يكون دور اللجنة هام�شي ًا يف و�ضع الد�ستور .�أن يتم ت�شكيل اللجنة بقرار جمهوري  ،حتدد فيه واجباتها وكيفية �أدائها وعدد �أع�ضائها ومدةتنفيذ �أعمالها  ،و�أن يحال م�شروع الد�ستور اجلديد بعد �صياغته على ال�شعب لال�ستفتاء عليه .
�-أن ي�ؤدي �أع�ضاء اللجنة املعينني ميني الق�سم .
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2 .2تو�صية ب�ش�أن معاجلة ظاهرة تخريب امل�صالح العامة :

تو�صلت نتائج الدرا�سة العلمية �إىل �أن ما يجري من تخريب للم�صالح العامة (الكهرباء وخطوط
النفط والغاز)  ،وقطع الطرقات ونهب النا�س و�إخافتهم يعد من �صور الف�ساد واحلرابة  .وهذا يعني �أن من
الواجب ال�شرعي وال�ضرورة احلياتية امللحة للمجتمع اليمني هو تطبيق حد احلرابة على كل من يقوم

بتلك الأعمال التخريبية  ،ليتحقق بذلك الردع العام والردع اخلا�ص.

جلنة �صياغة الر�ؤية النهائية للفريق القانوين
�1 .1أ.د .علي علي امل�صري
2 .2د .حممد ال�صايدي
3 .3د .يحيى ال�صرابي
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الر�ؤية النهائية للفريق االجتماعي
ال�صادرة من امل�ؤمتر الأكادميي لدعم احلوار الوطني
	�إن الواقع االجتماعي ي�ؤثر يف كثري من جمريات احلياة �سواء االقت�صادية �أو الفكرية �أو ال�سيا�سية،
وخمرجاتهما مرتبطة بالواقع االجتماعي ،ونرى كاجتماعيني �إن حت�سني واقع النا�س ورفع م�ستواهم
االجتماعي واالقت�صادي والثقايف ،كفيل بتح�سني املجتمع وتقدمه.
ويعترب االهتمام باجلانب االجتماعي دليل على �أن االن�سان غاية التنمية وهدفها الأ�سمى ،و�إيجاد
جمتمع مدين يحتوي اجلميع ،بعيدا عن التع�صب ونبذ الفرقة ،واالهتمام باملواطن و�إيجاد اخلدمات الأ�سا�سية
التي يفتقر �إليها املجتمع ،مع االهتمام بالد�ستور وتعديله مبا يتنا�سب مع روح الع�صر.

االعرتاف بحقوق املجتمع الإن�سانية واالهتمام بالتايل.1»:
.1
.2
.3

.4
.5

.6
.7
.8
.9

1التعليم العام :هو التدرج يف التعليم الأ�سا�سي والثانوي يف املدار�س الر�سمية والأهلية.
2التعليم العايل :التعليم الأكادميي اجلامعي يف كل مراحله املختلفة.
3املر�أة :ونق�صد بها املر�أة اليمنية يف كل �أو�ضاعها ،و�أي�ض ًا التي تعاين من التهمي�ش و�إالق�صاء والعنف
وما يجب �أن نعمله حتى نتجاوز الواقع االجتماعي.
4كبار ال�سن :هي الفئة التي مل تعد قادرة على ممار�سة وظائفها االجتماعية يف املجتمع نظر ًا ل َكرب
�سنها الذي مينعها من القيام باملهام املختلفة يف ظل غياب اخلدمات الأ�سا�سية امل�ساعدة هذه الفئة.
5ذوو االحتياجات اخلا�صة :ونق�صد بهم املعاقون واملبدعون يف جمتمعنا بكل ما فيه من �إيجابيات
و�سلبيات ت�ؤثر على هذا الواقع وحتدث تغري ًا فيه ويف م�ستقبل اليمن من خالل جملة من املتغريات
االجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية.
6معاجلة ظاهرة الث�أر :هي ظاهرة اجتماعية حتولت �إىل م�شكلة اجتماعية يف ظل واقع ثقايف
م�شجع وغياب دولة حامية ملواطنيها.
7القات� :شجرة يتم زراعتها يف كافة �أرجاء اليمن ومت�ضغ �أوراقها اخل�ضراء لتحقق لليمني ال�سعادة
الوهمية يف جمتمع افرتا�ضي.
8و�سيلة الإعالم :يتمثل يف كافة الو�سائل املقروءة وامل�سموعة واملرئية ،و�أثره خطري وال�سيما امل�سموع
واملرئي منه.
 9ال�صحة :ونق�صد بها الإطالع على الإ�شكاليات التي يعاين منها الواقع ال�صحي مع الرتكيز على ما
يجب �أن تكون عليه وفق ما يتطلبه املواطن.
1-http://al.wikipedia.org
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�أوال:الرتكيب االجتماعي:

بناء على نتائج ا�ستطالع حول الق�ضايا املطروحة وجد �أن هناك متايزا اجتماعيا ي�أخذ �شكل
التمايز الفئوي:
•يقوم على االدعاء بنقاء العرق �أو الن�سب �أل�ساليل �أو املذهبي.
•متايز بح�سب اجلن�س ذكر� ،أنثى.
•متايز بح�سب املنطقة.
�أ�سباب هذه امل�شكلة هي:
1 .1غياب العدالة االجتماعية التي توفر للجميع امل�ساواة يف كل اجلوانب احلياتية.
�2 .2ضعف اجلانب القانوين والذي مل يوجد قوانني حمددة و�صارمة تفر�ض امل�ساواة بني �أفراد املجتمع.
3 .3غياب دور الدولة و�سلطتها �أدى �إىل ازدياد هذه االختالفات النعرات ،خا�صة املذهبية منها.
4 .4دعم الدولة وت�شجيعها لهذه االختالفات غري املقبولة لغر�ض �سهولة �سيطرتها على الأفراد و�إ�شغالهم
بها عن ق�ضايا �أخرى مت�س حقوقهم املهدورة.
5 .5الو�ضع الذي تعاين منه الفئات الأقل مكانة اجتماعية جعلها ت�صل �إىل مرحلة الر�ضوخ للواقع والقبول
به بحكم �أنه ال ميكن تغيريه وذلك لكونها عبارة عن تراكمات عقلية وفكرية وثقافية عرب الزمن.
6 .6توجد تق�سيمات فئوية دنيا يف هذا الرتكيب االجتماعي الذي يعي�شه املجتمع اليمني ،وللمر�أة مكانة
�أدنى داخل هذه الرتكيبات مقارنة بالرجل.
7 .7البد من العمل على رفع امل�ستويات التعليمية واالجتماعية والثقافية واالقت�صادية للأفراد وبالأخ�ص
�أ�صحاب الفئات الدنيا يف هذه الرتكيبة وذلك خللق فر�ص �أكرب للم�ساواة.

املعاجلات تتمثل يف التايل:
.1

.2
.3
.4

.5

�1ضرورة حتديد امل�صطلحات بدقة حتى نتمكن من احل�صول على مفاهيم وا�ضحة  ،حول هذه الفئات
ومن املق�صود بها واملعايري الأ�سا�سية التي حتكم هذه التق�سيمات الفئوية.
�2إزالة الألقاب وامل�سميات التي تدل على هذه التق�سيمات الفئوية بحيث تكون عامة وال تدل على ن�سب
�أو عرق �أو منطقة معنية.
3دمج الفئات املهم�شة وتخ�صي�ص م�ساحة معينة لها داخل املناهج التعليمية متهيد ًا لتقبل هذه الفئة
داخل املجتمع بحكم �أنها واحدة من مكوناته.
4ن�شر الوعي املجتمعي بني الأفراد ب�أن هذه التق�سيمات الفئوية هي مقيتة وغري مقبولة دينيا حيث قال
تعاىل (:يا �أيها النا�س �إنا خلقناكم من ذكر و�أنثى وجعلناكم �شعوبا وقبائل لتعارفوا �إن �أكرمكم عند
اهلل اتقاكم �إن اهلل عليم خبري ) احلجرات ) 13
5حث و�سائل التن�شئة االجتماعية املختلفة على رف�ض هذ الرتكيب االجتماعي املري�ض.
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 6 .6االهتمام باملناطق الريفية وتوعية الأفراد فيها وا�ستيعابهم بحكم �أنهم جزء من املجتمع اليمني
و�إنهم ،ميثلون ن�سبة تقرتب من  75%من الرتكيبة ال�سكانية.
7 .7الإ�شراف واملتابعة والرقابة على التعليم وامل�ؤ�س�سات التابعة له وحثهم على االهتمام بجودة التعليم
املقدم والذي ي�شجع على امل�ساواة والو�سطية ويرف�ض التعايل وال�سيطرة على الآخرين.
8 .8خلق فر�ص �أكرب للتحاور املتوا�صل مع خمتلف املكونات االجتماعية ملعرفة �أفكارها وتوجهاتها املختلفة
والقبول بها �أو تعديلها للم�ساهمة يف �إيجاد لغة م�شرتكة للت�سامح والتفاهم وامل�ساواة.
9 .9تعزيز وجود الفئات املهم�شة يف القطاعات اخلدمية والتعليمية وامل�ؤ�س�سية عن طريق حتديد ح�صة
معينة لهم داخل كل هذه املكونات ( .فريق العمل ر�أى �أن ي�شركوا دون حتديد ن�سبة معينة)
� 1010إيجاد ن�ص د�ستوري يحرتم املهن وتفعيل �آلية جادة تقوم على احرتام املهن بغ�ض النظر عن نوعها طاملا
�أنها تقدم خدمة للمجتمع.
1111تقدمي مناذج م�شرفة من الفئات الدنيا متكنت من جتاوز واقعها االجتماعي و�أوجدت لها مكانة
اجتماعية �أو اقت�صادية �أو ثقافية يف �أو�ساط هذا املجتمع يف املناهج الدرا�سية .
 1212و�ضع ن�ص د�ستوري يجرم التمييز بني النا�س الواقعني حتت طائلة القانون بح�سب انتماءاتهم �أو
�أن�سابهم �أو �ألقابهم.

ثانيا :التعليــــــــم:

	�إن التنمية االجتماعية واالقت�صادية احلقيقة تتجلى يف ت�أ�سي�س واقع ب�شري تنموي يتنا�سب مع
حاجات البلد التنموية ،يف جمال التعليم على ما يلي يرى امل�ؤمتر:
�إ�صدار ت�شريعات د�ستورية يف التعليم حترم العمل ال�سيا�سي واحلزبي واملذهبي بكل �أ�شكاله يف التعليم
العام واخلا�ص واملهني والتقني والعايل.
 تلتزم الدولة بالق�ضاء على الأمية وجتفيف منابعها القرائية والإلكرتونية.
تلتزم الدولة بت�شجيع البحث العلمي وتكفل حريته بكل جماالته.
تلتزم الدولة بتحديد ن�سبة من الناجت املحلي للتعليم.
تتكفل الدولة بحماية امل�ؤ�س�سات التعليمية بطريقة �آمنه للمعلم واملتعلم وكافة العاملني.
تلتزم احلكومة برعاية املوهوبني واالهتمام بالإبداع.
توظيف تقنيات التعليم واملعلومات واالت�صاالت.
ا�ستقاللية اجلامعات �أكادمييا و�إداريا وماليا.
و�ضع �إ�سرتاتيجية وطنية للتعليم يف �ضوء معايري اجلودة ال�شاملة واالعتماد الأكادميي.
تكفل الدولة جمانية التعليم يف كل مراحله وت�ضمن احلريات الأكادميية.
تكفل الدولة خدمات املجتمع بكل فئاته وتي�سر للمر�أة التوفيق بني واجباتها وعملها.
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�إيجاد التو�صيف الوظيفي يف جماالت التعليم املختلفة.
االهتمام بذوي االحتياجات اخلا�صة.
التخطيط للتعليم مبا يتفق مع متطلبات التنمية امل�ستقبلية.
تنويع التعليم العام بحيث يعد الطلبة والطالبات للحياة يف �أ�سا�سيات املهن التقنية واملهنية التي
يتطلبها �سوق العمل يف حالة توقف الطالب �أو الطالبة عن موا�صلة التعليم اجلامعي.
 تطوير اجلامعات احلكومية وفق معايري اجلودة ال�شاملة .
فر�ض رقابة حقيقية على اال�ستثمار يف جمال التعليم اخلا�ص بكل �أنواعه بحيث تتحقق فيه معايري
اجلودة يف التعليم
�إن�شاء جامعات يف التخ�ص�صات النوعية التي تتطلبها جماالت التنمية املحلية.
�إن�شاء مراكز للبحث العلمي ومتويلها ملواكبة متطلبات التنمية امل�ستدامة.
تطبيق معايري اجلودة والكفاءة على املنت�سبني للجامعات ومراكز البحث العلمي من �أ�ساتذة وباحثني
وموظفني وطلبة.
اعتماد اختبارات املفا�ضلة وحتديد امل�ستوى عند االلتحاق ب�أي نوع من �أنواع التعليم.
 و�ضع �إ�سرتاتيجية وطنية لتعليم الفتاة يف اليمن يف ظل التنمية ال�شاملة امل�ستدامة ،مثل :املدر�سة
امل�سائية ،الليلية ،ذات الف�صل الواحد ،املتنقلة الذاهبة �إليهم.
الق�ضاء على الأمية .وتفعيل �إ�سرتاتيجية تعليم الكبار بالتعاون مع املنظمات املانحة.
تفعيل القوانني والت�شريعات املوجودة يف جمال التعليم العام والعايل.
�إلغاء املفاهيم التمييزية يف القوانني الوا�ضحة وال�ضمنية.
و�ضع �إطار ا�سرتاتيجي لتطوير التعليم والنظام الرتبوي.
االهتمام بتوجيه الرعاية التعليمية والتقنية لل�سكان وتطوير مهاراتهم املختلفة.
�إزالة الفجوة بني اجلن�سني من خالل تنقية املناهج الدرا�سية والإعالم مما ي�شوه عدالة النوع
االجتماعي ،ون�شر ال�صورة احل�سنة للمر�أة يف كل و�سائل التن�شئة.
ت�صميم خطط تنموية هدفها الربط بني متنية املوارد الب�شرية والتنمية االقت�صادية .
 ا�ستقطاب �أ�صحاب الكفاءات واخلربة والطاقات الإبداعية �إىل جمال التعليم واالهتمام بهم
واال�ستفادة منهم يف تربية الن�شئ.
�إعادة النظر يف املناهج الدرا�سية والتخ�ص�صات ومبا يتنا�سب مع احلاجات العملية يف �سوق العمل .
تدريب ال�شباب واخلريجني اجلدد وو�ضع خطط لالرتقاء بهم ليتالءموا مع الواقع اجلديد.
ت�شجيع ال�شباب وتدريبهم ودعمهم لإن�شاء امل�ؤ�س�سات وامل�شاريع اال�ستثمارية ال�صغرية .
و�ضع اال�سرتاتيجيات املتطورة لتلبية متطلبات �سوق العمل وفق منظور علمي
اتباع الأ�ساليب العلمية ال�ستقطاب واختيار وت�أهيل الأفراد من ال�شباب ،وعلى الدولة تغيري نظرتها
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�إليهم وعليها �أن تعتربهم م�صدرا للفكر ور�أ�س املال الب�شري ،و ركيزة مهمة لكافة العمليات التنموية.
االهتمام بالتعليم الفني واملهني والتن�سيق بينه وبني التعليم العام واجلهات ذات العالقة يف �سوق العمل
وتطبيق املعايري املهنية.
تبني منح درا�سية داخلية لت�أهيل املعلمني واملعلمات.
ت�شجيع ودعم املبادرات التي تتبناها املجتمعات املحلية لدعم وتطوير التعليم يف املناطق الأكرث
احتياج ًا.
التن�سيق بني منظمات املجتمع املدين واجلهات احلكومية ذات العالقة لتحديد املهام و امل�س�ؤوليات بينهما
فيما يخ�ص التعليم وحمو الأمية.
•توفري البنية التحتية التي ت�ستطيع ا�ستيعاب جميع املتغريات احلديثة يف التعليم.
•االهتمام بدعم وت�أهيل وتدريب الكادر الب�شري و الت�صدي لظاهرة هجرة الأكادمييني وال�شباب
املتخ�ص�صني وتوفري املواد واالحتياجات املالية والتي حترم اليمن من اال�ستفادة من ا�ستثمار الطاقات
الب�شرية امل�صروف على �إعدادها من مدخرات ال�شعب.
توفري البيئة الت�شريعية والإدارية والتقنية الالزمة لت�أ�سي�س �شركات �صناعة الربجميات التعليمية
والعمل على �إجناحها ،وتوجيه احلكومة �إىل ت�أ�سي�س وبناء مدينة خا�صة بالتكنولوجيا التي ت�ساعد على
�إن�شاء �شركات �صناعة الربجميات وتقدم لها الت�سهيالت املالية ال�ضرورية ،وخا�صة يف بداية �أعمالها
تطبيق معايري اجلودة على التعليم العام بنوعيه( احلكومي والأهلي) ،و التحول �إىل التعليم املرتكز على
معايري اجلودة لالرتقاء به.
حتديد ر�ؤية ور�سالة التعليم العايل خللق جمتمع م�سلح بالعلم قادرا ًعلى املناف�سة على امل�ستوى الوطني
والإقليمي والدويل لتنمية ر�أ�س املال الب�شري.
االلتزام باملعايري واملواثيق الدولية والقومية اخلا�صة بحقوق الطفل واملر�أة والإن�سان عمومايف جمال
التعليم.
 ايجاد ن�صو�ص(�أو تفعيلها �إن وجدت ) ت�ؤكد على املحا�سبة والعدالة االجتماعية  ،وتكاف�ؤ الفر�ص ،
واحلرية يف جمال التعليم بكافة �أنواعه.
� إحداث حتول تعليمي يرتقي بقدرة املجتمع علي امل�شاركة  ،وغـر�س مقومات املواطنة ال�صاحلة واالنتماء
والدميقراطية لدى املتعلم ،واالهتمام بالقيم الوطنية ،والوالء الوطني ،وال�شعور باالنتماء للوطن
واملواطنة ال�صاحلة.
 تر�سيخ قيم العمل اجلماعي وثقافة التنوع والت�سامح وتقبل الآخر.
مواكبة التطورات احلديثة يف عامل متغري يعتمد علي �صنـع املعرفة  ،والتكنولوجيا ،وعلى تعدد م�صادر
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التعلم  ،وتنمية املهارات الالزمة للتعامل مع جمتمع املعرفة.
التحديد الدقيق لفل�سفة الرتبية وفق التحديات الع�صرية ومتطلبات اخلطط الإ�سرتاتيجية
للجمهورية اليمنية.
الإعداد العلمي الدقيق والوا�ضح للأهداف التعليمية العامة وال�سلوكية مبختلف جماالتها وم�ستوياتها
املعرفية واملهارية والوجدانية.
الت�أكيد على الرتابط والتكامل الأفقي والر�أ�سي بني كافة املواد الدرا�سية املختلفة يف كل املراحل
الدرا�سية.
مراعاة حاجات املتعلمني عرب مراحل منوهم املختلفة يف �ضوء املتغريات االجتماعية واالقت�صادية
اجلديدة.
االهتمام بالتن�سيق بني املواد الدرا�سية وحاجات املجتمع اليمني القائمة وامل�ستقبلية ،والربط بني
العلم واحلياة بكل �صورها ،من خالل الرتكيز على �إك�ساب املتعلم قدر ًا منا�سب ًا من املهارات املهنية
املختلفة.
العمل على �إدخال مفاهيم وا�ستخدامات التقنية العلمية يف املناهج .
تنمية مهارات البحث العلمي والتجريب العملي و�أ�ساليب التفكري العلمي ،و تنمية املهارات العقلية
العليا مثل مهارات التفكري العلمي والناقد ومهارات التفكري الإبداعي ومهارات حل امل�شكالت.
بناء مدار�س وفق احلاجة الفعلية لتوزيع ال�سكان يف املحافظات واملديريات.
توفري كل الإمكانيات اخلا�صة بتوفري ُمناخ علمي منا�سب للتعليم والتعلم.
�إعداد املدر�س املتخ�ص�ص وفق املراحل الدرا�سية يف الريف واحل�ضر.
التخطيط ال�سليم على املدى الق�صري والطويل للتغلب على �أية �صعوبات يف حينها ،وعدم تكرار الأخطاء،
واال�ستفادة من التجارب ال�سابقة.
ت�سليط ال�ضوء على �إ�شكالية مناهج التعليم العايل وانعكا�سها على اجلودة .
ت�أهيل اجلامعات للتغيري واال�ستجابة له .
زيادة اال�ستقاللية يف اجلامعات وخلق االلتزام امل�ؤ�س�سي وربط التعليم بالتغيري.
بناء القدرات الالزمة يف امل�ؤ�س�سة التعليمية تبع ًا الحتياجاتها .
مراجعة الربامج واملناهج احلالية للتعليم العايل من �أجل� :ضمان جودة التح�صيل العلمي خلريجي هذه
الربامج ،وحتقيق متطلبات التنمية الوطنية واحتياجات �سوق العمل ،وا�ستحداث برامج جديدة تواكب
امل�ستجدات املعرفية العاملية ،واعتماد اخلطوات العملية الالزمة للتنفيذ يف اجلامعات اليمنية.
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ثالثا� :أدوار م�ؤ�س�سات الدولة املختلفة يف خدمة ذوي االحتياجات اخلا�صة
�أو ًال :وزارة الرتبية والتعليم:

1 .1بناء الإ�سرتاتيجية الوطنية للرتبية اخلا�صة بنوعيها تعتمد على �أ�سلوب العزل و ب�أ�سلوب الدمج مبا
ينا�سب طبيعة حاالت الرتبية اخلا�صة.
2 .2و�ضع اخلطط لبناء وفتح مدار�س الرتبية اخلا�صة ال�شاملة.
3 .3بناء مدار�س خا�صة تنا�سب فئات ذوي االحتياجات اخلا�صة الذين ال ميكن دجمهم.
4 .4بناء مدار�س مهي�أة لدمج ذوي الإعاقات املختلفة وتهيئة املوجود منها بكل الو�سائل ال�ضرورية كاملمرات
والإنارة والتهوية وارتفاع النوافذ و�إزالة العوائق.
5 .5بناء غرف م�صادر التعلم يف مدار�س الدمج وتوفري جميع امل�ستلزمات التي حتتاجها.
6 .6اعتماد التخطيط والتقييم امل�ستمر للرتبية اخلا�صة وال�شاملة و�إداراتها.
7 .7تكييف املناهج الدرا�سية لتنا�سب تعلم كل فئة من فئات ذوي االحتياجات اخلا�صة وذلك بحذف �أو
�إ�ضافة �أو تعديل املناهج بح�سب �إمكانات وقدرات وحاجات كل فئة.
�8 .8إقامة دورات وندوات وور�ش عمل عن كفاءات ومهارات وخ�صائ�ص معلم الرتبية اخلا�صة.
�9 .9إعداد وبناء واختيار ان�سب الو�سائل التعليمية املنا�سبة واملي�سرة لتعليم ذوي االحتياجات اخلا�صة.
1010الإ�شراف على مدار�س الرتبية اخلا�صة احلكومية والأهلية وو�ضع ال�شروط واملعايري لفتحها.
1111توفري موجهني متخ�ص�صني �أو معلمني ا�ست�شاريني لتقييم �أداء املعلمني يف املدار�س اخلا�صة ومدار�س
الدمج وحل امل�شكالت التي تثار �أثناء عملية التدري�س.
�1212إعداد و�سائل الك�شف املبكر لتحديد التالميذ املعاقني ونوع و�شدة الإعاقة.
1313تقنني اختبارات ومقايي�س الذكاء العاملية على البيئة اليمنية التي ت�شخ�ص الإعاقات املختلفة.
�1414إعداد و�سائل التقييم املختلفة ( �أدائية ،كتابية� ،شفهية ،عملية) تنا�سب املادة املقررة ونوعية الفئة
ونوعية التقييم واملرحلة الدرا�سية.
�1515إعداد و�سائل الرتفيه واللعب املختلفة وا�ستخدامها يف عمليتي التعليم والتقييم
�1616إعداد �أدوات �إح�صائية للمعاقني منا�سبة لطبيعة املجتمع اليمني.
1717م�سح ميداين قائم على نظرة �أو�سع وا�شمل لفئات ذوي االحتياجات اخلا�صة يف جميع املحافظات.
1818تقومي اخلربات املحلية والعاملية واختيار ان�سبها لبالدنا.

ثاني ًا :وزارة التعليم العايل:

1 .1فتح كلية �أو كليتني للرتبية اخلا�صة بجامعتي �صنعاء وعدن
�2 .2إلزام كل كليات الرتبية يف اجلامعات احلكومية بفتح ق�سم للرتبية اخلا�صة
�3 .3إدخال مادة مدخل �إىل الرتبية اخلا�صة كمتطلب �أ�سا�سي يف كليات الرتبية
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�4 .4إعداد معلم ذوي االحتياجات اخلا�صة املتخ�ص�صني يف املواد املختلفة وامل�ؤهل لتعليمهم.
�5 .5إعداد �أخ�صائي الرتبية اخلا�صة.
�6 .6إعداد �أخ�صائيني نف�سيني لعالج امل�شكالت النف�سية املرتتبة على الإعاقة وتقدمي الدعم النف�سي
للمعاق و�أ�سرته.

ثالث ًا وزارة التعليم الفني:

�1 .1إعداد برامج لت�أهيل ذوي الإعاقات يف املجاالت املنا�سبة لكل �إعاقة
�2 .2إعداد ور�ش حممية تنا�سب ذوي الإعاقات املختلفة
�3 .3إعداد مدربني ومعلمني م�ؤهلني لتدريب ذوي االحتياجات اخلا�صة

رابع ًا :وزارة ال�شئون االجتماعية والعمل:
.1
.2
.3
.4

1رعاية فئات ذوي االحتياجات اخلا�صة.
2ت�أهيل املعاقني مهني ًا ونفي�س ًا و�صحي ًا واجتماعي ًا.
3توفري دوار الرعاية حلاالت الإعاقة ال�شديدة ومتعددو الإعاقات.
4توفري و�سائل النقل املنا�سبة لنقل ذوي الإعاقات املختلفة وتهيئتها لهم.

خام�س ًا :وزارة ال�صحة:
.1
.2
.3
.4

�1إعداد برامج الوقاية ال�صحية من حدوث الإعاقة والتعامل معها ان حدثت.
�2إعداد برامج االكت�شاف املبكر للإعاقات والتدخالت اجلراحية �أو الدوائية املنا�سبة.
3التدخل العالجي واجلراحي بح�سب كل حالة وكل �إعاقة
4توفري املعينات ال�صحية لتجاوز الإعاقات

�ساد�س ًا :وزارة املالية:

1 .1توفري متطلبات مادية �أ�سا�سية يف جميع املرافق التي تهتم بهذه الفئات
2 .2توفري �إعانات �شهرية للمعاقني ولأولياء �أمورهم
3 .3توفري �سكن وو�سائل موا�صالت تنا�سب ذوي الإعاقات املختلفة

�سابع ًا :وزارة الإعالم:

1 .1عمل برامج توعوية وقائية للتخفيف من حدوث الإعاقات املختلفة.
2 .2عمل لقاءات مع الأكادمييني وم�سئويل مراكز وم�ؤ�س�سات ذوي الإعاقة واملعاقني للتعريف بالإعاقات
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و�أنهم جزء من املجتمع .
3 .3عمل لقاءات �أو برامج درامية توعوية تدعو �إىل دمج ذوي الإعاقة اجتماعيا و�أكادميي ًا ومهني ًا
وا�سري ًا.
�4 .4إقامة جملة �أو دورية تربوية علمية حمكمة تهتم بذوي االحتياجات اخلا�صة.

ثامن ًا :املجال�س املحلية:
.1
.2
.3
.4

1فتح ودعم امل�ؤ�س�سات التي تقدم خدمات لذوي الإعاقات املختلفة مادي ًا ومعنوي ًا وح�ضورا وم�شاركة.
2تخ�صي�ص �أرا�ضي ل�سكن املعاقني وم�ساحات للرتفيه والريا�ضيات املختلفة وممرات حتفظ ذوي الإعاقات
من م�شكالت الطريق املختلفة.
3توظيف ذوي الإعاقات الأكفاء والقادرين على القيام ب�أدوارهم يف املجتمع
4فتح �إدارات تهتم بتلبية احتياجات ذوي الإعاقات املختلفة وتي�سري و�صلوهم للخدمات التي تقدمها.

رابعا:الث�أر

الأ�سباب االقت�صادية:

�1 )1أ�سباب تتعلق بغياب البيئية الثقافية املت�ساحمة.
�2 )2ضعف اهتمام الدولة بتنمية املناطق النائية والتي يكرث فيها الثار .
3 )3قلة االهتمام باملواطن نف�سي ًا – اجتماعي ًا– و�إهمال التعليم وال�صحة.
4 )4غياب الدولة و تعاملها غري الإن�ساين مع ه�ؤالء النا�س.
�5 )5سيطرة القوى التقليدية يف معظم املناطق على م�صادر الدخل والأر�ض.
6 )6الث�أر م�شكلة تقليدية ثقافية.
7 )7التع�صب القبلي.
8 )8الثقافة االجتماعية ال�سائدة.
9 )9غلبة الثقافة التقليدية على اجلانب الديني.
1010الفهم اخلاطئ للتعاليم الإ�سالمية يف هذا املجال.
1111ثقافة التع�صب.
�1212سيادة القوى التقليدية والعرف على القانون.
1313خلو املناهج من تو�ضيح م�شكلة الث�أر وعالجها.
1414عدم و�ضوح دور الدولة يف حل امل�شكالت بني جميع �أفراد املجتمع.
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اجلانب االجتماعي والثقايف:

�ضعف تناول و�سائل الإعالم مل�شكالت الث�أر وحلها.
ظهور اجلماعات الدينية املت�شددة والتي �أ�صبحت ملج�أ لكل من لديه م�شكلة.
ت�شجيع املجتمع للث�أر من خالل حث ويل الدم من االنتقام.

اجلانب الق�ضائي والأمن:

o oت�أخر حل امل�شكالت يف الق�ضاء.
�o oضعف اجلهاز الأمني لتنفيذ �أحكام الق�ضاء.
o oتدخل املتنفذين يف الق�ضاء و�سحب الق�ضايا من املحاكم �إىل املحكمني امل�شائخ.
o oاالبتزاز املادي من قبل �أق�سام ونيا بات وحماكم الدولة بدون وجه حق.
o oتدخل قوى اجلي�ش يف �إثارة النعرة القبلية و�إر�ضاء �شيخ على الآخر.
o oالق�صور يف تطبيق املعايري وال�شروط القانونية يف اختيار وتعيني الق�ضاة.
o oاحلد من �إ�صدار رخ�ص حمل ال�سالح.
� o oإ�صدار قوانني جترم الرتويج لل�سالح وبيعه يف الأ�سواق.

اجلانب الديني:
.1
.2
.3
.4

.5

1تغلب ثقافة املجتمع على الوازع الديني.
2ق�صور ر�سالة اجلامع يف ن�شر ثقافة الت�سامح والتعاي�ش ال�سلمي بني �أفراد املجتمع.
3التدخل احلزبي يف امل�سائل الدينية.
4ظهور العديد من املدار�س الفقهية املحدثة على املجتمع اليمني التي �أدت �إىل ت�أجيج ال�صراع والكره
بني �أفراد املجتمع الواحد.
5ت�ضارب وتعدد الفتاوى الدينية.

اجلانب الإعالمي:
.1
.2
.3
.4

1العمل على احلد من انت�شار املن�شورات واملل�صقات التي تثري النعرات الطائفية واحلزبية.
2عنف الر�سالة الإعالمية و�ضبابيتها.
3ال يوجد هدف للقنوات الإعالمية الر�سمية يف التنمية وكذا اخلا�صة جتاه ظاهرة الث�أر.
4ال يوجد ا�ستمرارية وا�ضحة للعمل على توعية املجتمع جتاه ق�ضايا الث�أر.
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املعاجلات

•العمل على االهتمام باملناطق املناطق النائية.
•الرتكيز على دعم املواطن نف�سي ًا – اجتماعي ًا واقت�صادي ًا.
•تفعيل دور الدولة وتعاملها الإن�ساين مع ه�ؤالء النا�س باعتبارهم ب�شر.
•العمل على التقليل من �سيطرة القوى التقليدية يف معظم املناطق على م�صادر الدخل والأر�ض عن
طريق ب�سط نفوذ الدولة و�سلطتها.
•الرتكيز على مواجهة التع�صب القبلي عن طريق ن�شر ثقافة الت�سامح وامل�ساواة.
•احلث على �ضرورة فهم التعاليم الإ�سالمية ب�شكل �صحيح يف هذا املجال.
•احلد من �سيادة القوى التقليدية والعرف على القانون من خالل ا�ستبدال الأحكام العرفية ب�أحكام
ق�ضائية ملزمة للأفراد.
•التعريف بحجم م�شكلة الث�أر وخماطرها على املجتمع يف املناهج التعليمية.
•تخ�صي�ص م�ساحة توعوية عن خماطر الظاهرة من خالل و�سائل الإعالم املختلفة.
•احلد من دور اجلماعات الدينية املت�شددة والتي �أ�صبحت ملج�أ لكل من لديه م�شكلة.
•�سرعة البت يف الق�ضايا املرتبطة بالث�أر عن طريق �إ�صدار �أوامر قهرية ب�إلقاء القب�ض على املتهمني
وتنفيذ الأحكام الق�ضائية على املحتجزين منهم.
•تفعيل اجلهاز الأمني لتنفيذ �أحكام الق�ضاء.
•الق�ضاء على االبتزاز املادي من قبل �أق�سام ونيابات وحماكم الدولة بدون وجه حق.
•تعزيز الوالء الوطني بني �أفراد اجلي�ش وباعتباره مقدم ًا على �أي والءات �أخرى خا�صة القبلية منها.
•تطبيق املعايري وال�شروط القانونية يف اختيار وتعيني الق�ضاة.
•احلد من �إ�صدار رخ�ص حمل ال�سالح �أوبيعها �أو املتجارة بها.
•توجيه اجلامع اىل ن�شر ثقافة الت�سامح والتعاي�ش ال�سلمي بني �أفراد املجتمع.
•عمل ن�شرات ومل�صقات تندد بالنعرات الطائفية واحلزبية.

خام�سا :الإعــــالم

•الت�أكيد على حق النا�س يف التعبري عن �آرائهم وحقهم يف مترير هذا الآراء والأفكار منهم �أو �إليهم عرب
و�سائل الإعالم.
•و�ضع نظام دميقراطي يقوم على �أ�س�س املواطنة املت�ساوية واحلكم الر�شيد ،والتداول ال�سلمي لل�سلطة يف
كافة م�ستوياتها ،والعمل على �إيجاد بيئة جمتمعية حترتم االختالف والتنوع وحرية االعتقاد والر�أي
الآخر ،ونبذ عقلية االنغالق واال�ستبداد والت�سلط.
•�إيجاد بنية ت�شريعية ت�ضمن حرية احل�صول على املعلومات ،وحرية تداولها بكافة الطرق التي تتوافق
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مع املعايري العاملية حلرية الر�أي والتعبري ،مدعومة بنظام ق�ضائي م�ستقل ،فا�ستقالل الإعالم يبد�أ
بتحريره من �سيطرة النظام وذلك ب�ضبط العالقة بني احلكومة وو�سائل الإعالم مبختلف �أنواعها،
وجعلها عالقة �إيجابية متوازنة،ل�ضمان احلرية التي تعزز من ر�سالة الإعالم يف خدمة املجتمع،
وحتقق التحول الدميقراطي احلقيقي .
•و�ضع ال�ضمانات الد�ستورية الكفيلة بحماية حرية الر�أي والتعبري والعمل على حتقيق الإعالم
امل�ستقل.
•�إطالق حرية التملك لو�سائل الإعالم املكتوبة واملرئية وامل�سموعة ،واالكتفاء بنظام الإخطار لغايات
الت�أ�سي�س ،وو�ضع �آليات لأعمال ذلك يف الت�شريعات القانونية ،مع مراعاة امل�صلحة العامة للمجتمع.
•حتديد �آليات وا�ضحة وفعالة تكر�س ال�شراكة بني احلكومة وو�سائل الإعالم ،ومنظمات املجتمع املدين
مبا ي�ضمن تقدم وتطور واقع الإعالم اليمني ،وتعزيز حريته ،حتى ي�ؤدي دوره الإيجابي يف خدمة
�أفراد املجتمع ،والتعبري عن ق�ضاياه ،والإ�سهام الفاعل يف تطويره ورقيه.
•�إيجاد ن�صو�ص د�ستورية ت�ؤمن بحرية الفكر والتعبري الواعي الذي ي�صب يف م�صلحة الوطن ، ،ومتكني
�أفراد املجتمع من التعبري عن طموحهم وق�ضاياهم بكل حرية و�إرادة مع االلتزام باملعايري املهنية
والأخالقية التي تهذب ر�سالة الإعالم وتزيد من ت�أثريه وقدرة �إقناع جمهوره .فا�ستقالل الإعالم
يعني �إنهاء اال�ستعباد واخلوف من الآخر يف حالة التعبري عن الأفكار �أو نقل الأخبار� ،أو توعية وتثقيف
�أفراد املجتمع .كما يعني ال�سماح باحلديث احلر الواعي ب�شكل مبا�شر �أو عرب و�سيلة ات�صالية يف بيئة
جمتمعية حترتم االختالف والتنوع ،وحرية الفكر الهادف .
•العمل على مراعاة الدقة وال�شفافية وامل�صداقية يف نقل املعلومة.
•ال�سعي على �إيجاد �إعالم حمايد يخلو من �أي انتماءات �سيا�سية �أو طائفية على �أن تكون القنوات
التابعة للدولة م�ستقلة مادي ًا وفني ًا ومهني ًا و�إداري ًا عن �أي جهات �إ�شرافية عليا.
•فر�ض رقابة على الإعالم املحر�ض �أو املنتهك حلقوق النا�س وعقولهم من خالل ما يتم ن�شره من �أفكار
وتوجهات ور�ؤى خمتلفة.
•رفع امل�ستوى االجتماعي واالقت�صادي واملهني للموظفني العاملني يف قطاع الإعالم مبا ي�ضمن عدم
ا�ستغاللهم لفئة �أو طرف معني ب�سبب ظروفهم االقت�صادية.
•الرتكيز على ت�أهيل الكادر الإعالمي من خالل مراكز تدريبية وت�أهيلية تابعة لوزارة الإعالم.
•�إتاحة �أكرب قدر ممكن من احلرية املطلقة لو�سائل الإعالم لإدارة �ش�ؤونها بذاتها مبهنية وعقالنية.
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االهتمام باجلانب املعلوماتي :

•حتقيق تنمية معلوماتية متكن املجتمع املدين من ال�سري يف طريق التنمية الع�صرية والتقدم نحو
جمتمع املعلومات.
•�إقامة منظومة معلوماتية تكفل �إنتاج املعلومات التي تفي باالحتياجات يف كافة جماالت �أن�شطة
املجتمع وت�شكل من جانب �أخر ركيزة �أ�سا�سية داعمة ل�صناعة املحتوى الرقمي و�إدخال التطبيقات
االلكرتونية يف خمتلف الأعمال واملعامالت واخلدمات املجتمعية.
•�إيجاد نظام م�ؤ�س�سي متقدم يف املجال �أملعلوماتي ينتظم يف تكوين بنيوي متكامل وتتوفر له كافة
عنا�صر البنية الأ�سا�سية للمعلومات ويكون قادر ًا على �إدارة التطور �أملعلوماتي بطرق ومنهجيات علمية
حديثة.
•حتقيق دور فاعل للمعلومات والتكنولوجيا املعلوماتية يف دعم الإ�صالحات الوطنية وتكري�س احلكم
الر�شيد وتخفيف الفقر.
•العمل على تطور املجال �أملعلوماتي الذي ي�ؤدي �إىل تو�سيع فر�ص اال�ستثمار والت�شغيل والدخل ورفع
كفاءة الأداء وحت�سني م�ستوى اجلودة وزيادة معدالت العائد االقت�صادي.
• العمل على �إن�ضاج البيئة الرقمية لدى خمتلف �أجهزة الدولة وم�ؤ�س�ساتها ومتكني هذه الأجهزة
وامل�ؤ�س�سات من امل�شاركة يف �إطار �شبكة وطنية للمعلومات تتيح لها القيام بكافة عمليات �إنتاج ونقل
وحفظ وتبادل ون�شر املعلومات ومتكنها �أي�ض ًا من �إدخال وت�سيري �أهم الأعمال واخلدمات احلكومية عرب
منظومة الكرتونية موحدة.
•تو�سيع امل�شاركة املجتمعية يف التعامل مع املعلومات والتكنولوجيا املعلوماتية وا�ستهداف الو�صول بهذه
امل�شاركة �إىل امل�ستوى الذي يربر جدوى توظيف املوارد واجلهود الوطنية يف التنمية املعلوماتية.
•�إقامة �شراكة تنموية م�ستقرة يف املجال �أملعلوماتي وتكفل توفر املحفزات الكافية الجتذاب الر�أ�سمال
املحلي والأجنبي للم�شاركة يف ا�ستغالل الفر�ص اال�ستثمارية املتاحة يف هذا املجال والإ�سهام بدور
فاعل يف بناء املرتكزات الأ�سا�سية ل�صناعة املعلومات والت�أ�سي�س القت�صاد املعرفة.

�ساد�سا :القـــات:
.1
.2
.3
.4
.5

�1إلغاء جمال�س القات يف امل�ؤ�س�سات الر�سمية.
2احلد من زراعة القات والعمل على �إيجاد زراعة بديلة.مفيدة للمزارع �أكرث من زراعة القات.
3رفع العائد ال�ضريبي على حم�صول القات وتفعيل دور الرقابة يف عملية التح�صيل.
�4إيجاد �أماكن بديله لق�ضاء �أوقات الفراغ ومنع تناول القات يف املنتزهات والنوادي واحلدائق العامة.
5تفعيل دور الإعالم يف �إظهار �أ�ضرار القات وخطورته وذلك من خالل تبني برامج توعوية وتثقيفية
تظهر م�ساوي القات االجتماعية والأ�سرية واالقت�صادية وال�صحية.
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�6 .6إطالق مبادرات �شبابية �أ�سوة مببادرة مين بال قات و�أعرا�س بال قات وذلك مث ًال بتخ�صي�ص يوم �سنوي
لهذا الغر�ض.
7 .7تعمل الدولة على زراعة للمحا�صيل البديلة للقات و�إيجاد �آلية لتوزيعها وبيعها وت�شجيع املزارعني
وحتفيزهم.وتعوي�ض املزارعني الراغبني يف الزراعة البديلة.
�8 .8سن قوانني ملنع حفر �آبار ارتوازية بطرق ع�شوائية القات وخ�صو�ص ًا الذين ي�ستهلكون كميات كبرية من
املاء وو�ضع برامج تثقيفية ب�أهمية تر�شيد ا�ستهالك املاء.

ثامنا :كبار ال�سن
.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7

1العمل على �سن قوانني حلماية فئة كبار ال�سن من �أي انتهاكات قد توجه �إليهم من قبل الأ�سرة ،خا�صة
الأبناء �أو من خارجها.
� 2إيجاد دور رعائية و�إيوائية تعمل على تلبية االحتياجات الأ�سا�سية والإن�سانية للم�سن ومبا يتالءم
مع متطلباته.
3توجيه التخ�ص�صات يف كلية الطب نحو االهتمام بطب امل�سنني.
4توفري الت�أمني ال�صحي للم�سنني والذي ي�ضمن تقدمي اخلدمات ال�صحية املجانية لأفراده هذه الفئة.
�5إنت�شال كبار ال�سن املتواجدين يف ال�شارع والعمل على االهتمام بهم ورعايتهم.
6تخ�صي�ص مبالغ مالية �شهرية -تدخل �ضمن �إطار ال�ضمان االجتماعي -لكبار ال�سن لتلبية احتياجاتهم
املختلفة.
7توجيه الأنظار نحو هذه الفئة ال يعني �إهمالهم من قبل الأ�سر �أو الدعوة لتخلي عنهم ولكن تو�ضيح
الطرق املالئمة لتعامل معهم واالهتمام بهم.

ثامنا :املـــــر�أة
.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7

�1إلغاء التمييز بني اجلن�سني يف املناهج الدرا�سية والإعالم ون�شر ال�صورة احل�سنة للمر�أة يف كل و�سائل
التن�شئة.
2حق املر�أة يف العي�ش بكرامة يف ظل �أ�سرة متما�سكة.
�3إ�صدار قانون يحدد �سقف ًا للمهور مبا يتالءم مع املجتمع.
�4إ�صدار قانون يجرم العنف �ضد املر�أة بكافة �أ�شكاله.
5متكني املر�أة من امل�شاركة يف امل�ؤ�س�سات الأمنية والت�شريعية.
6متكني املر�أة من امل�شاركة يف اجلوانب التنموية املختلفة وم�ساواتها بالرجل يف احلقوق والواجبات.
7و�ضع �إ�سرتاتيجية وطنية لتعليم الفتاة يف اليمن يف ظل التنمية ال�شاملة امل�ستدامة.مثل:املدر�سة
امل�سائية،والليلية،وذات الف�صل الواحد،واملتنقلة الذاهبة �إليهم.
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8 .8الق�ضاء على الأمية من خالل تفعيل �إ�سرتاتيجية تعليم الكبار بالتعاون مع املنظمات املانحة.
9 .9تفعيل القوانني والت�شريعات املوجودة اخلا�صة بحقوق املر�أة.
�1010إلغاء املفاهيم التميزية يف القوانني واملناهج الدرا�سية الوا�ضحة وال�ضمنية.
1111متكني املر�أة من امل�شاركة يف �صياغة القوانني والت�شريعات.
1212متكني املر�أة من نيل حقوقها امل�صريية ،مثل الإرث وكافة احلقوق الأخرى.
1313الرتكيز على ق�ضايا املر�أة الريفية ومتكينها اقت�صادي ًا من خالل امل�شاريع التنموية.
1414تغيري ال�صورة النمطية ال�سائدة يف املجتمع عن املر�أة �إىل �صورة م�شرقة تواكب تطور الع�صر.
�1515إ�صدار قوانني �صارمة حتفظ حقوق املر�أة من املمار�سة املجتمعية اخلاطئة.
1616و�ضع �إطار ا�سرتاتيجي لتطوير التعليم والنظام الرتبوي.

تا�سعا :الواقع االجتماعي للأطفال :

•دعم الأ�سر اجتماعي ًا من خالل حتديد مبالغ مالية تدخل من �ضمن م�ستحقات ال�ضمان االجتماعي
للأ�سر املعوزة والفقرية والتي يوجد لديها �أطفال ُكرث.
•�إن�شاء مراكز ا�ست�شارية وتدريبية للأ�سرة والطفل تهتم بتقدمي الن�صح والإر�شاد يف كيفية التعامل مع
الأطفال داخل الأ�سرة واالهتمام باحتياجاتهم املختلفة.
•حتديد ميزانية خا�صة وم�ستقلة لدعم الطفولة واحتياجاتها يف جمتمعنا على �أن يتم �إعطاء اجلهات
جزء من هذه امليزانية خا�صة تلك املراكز الفاعلة والتي تقدم خدمات حقيقية
الراعية للطفولة ً
وهامة للطفولة.
•�إيجاد فر�ص عمل لأرباب الأ�سرة الفقرية واملعوزة مبا يتالءم مع م�ستوياتهم التعليمية وال�صحية
واالجتماعية ،يف حماولة لتخفيف من الأعباء االقت�صادية التي تقع على الطفل ب�سبب فقر وبطالة
ويل الأمر.
�سواء من جانب الأ�سرة
•�سن املزيد من احلقوق التي جترم االعتداء على الطفل �أو ا�ستغالله �أو انتهاكه
ً
�أو املجتمع والعمل على تطبيق القوانني املوجودة منها.
•�إجراء التعديالت املطلوبة يف القوانني والت�شريعات والتي تتوافق مع ال�شريعة الإ�سالمية واالتفاقية
الدولية حلقوق الطفل واملواثيق واملعاهدات التي �صادقت عليها بالدنا مع االلتزام بها.
•�سرعة تنفيذ الأحكام الق�ضائية على الأ�شخا�ص املتهمني بانتهاك �أو ا�ستغالل �أو الإ�ساءة للطفل.
•�إن�شاء حماكم خا�صة ُتعنى بق�ضايا الأ�سرة واملر�أة والطفل يتم فيها �سرعة البت يف الق�ضايا خا�صة ما
تتعلق فيها باحل�ضانة والطالق واخللع واحلقوق والنفقة.
•ت�أهيل وتدريب املتعاملني مع الطفل يف املحاكم الق�ضائية على �أن يكون للعن�صر الن�سائي تواجد ملمو�س
وانتهاء بالقا�ضي احلاكم.
ابتداء بال�شرطة الن�سائية
يف هذا املجال
ً
ً
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•ت�شجيع الأ�سر على �إحلاق �أبناءها بالتعليم من خالل �إلغاء الر�سوم الدرا�سية وتقدمي املتطلبات
املدر�سية من حقائب وقرطا�سيه وغريها.
•�إن�شاء دور ح�ضانة لأطفال الأمهات العامالت وب�أ�سعار تتالءم مع اجلميع.
•�إعداد ك�شوف �سنوية ب�إعداد امللتحقني بالتعليم ومتابعة املت�سربني منهم عن طريق جلان تربوية
تابعة لوزارة الرتبية والتعليم تعمل على البحث عن الأطفال املت�سربني وتوجد احللول املنا�سبة
جلعلهم يعودن �إىل مقاعد الدرا�سة.
•تطبيق �إلزامية التعليم وجعله ميتد �إىل املرحلة الثانوية.
•الرتكيز على �أن يكون املعلمني يف ال�صفوف الأوىل هم من �أكفئ املعلمني و�أقدرهم على التعامل مع هذه
الفئة العمرية ،على �أن تخ�ص�ص لهم عوائد مالية �أكرب مما تقدم للمعلمني يف ال�صفوف املتقدمة نظر ًا
حل�سا�سية هذه املرحلة و�أهميتها.
•العمل على ن�شر حقوق الطفل عرب و�سائل الإعالم املختلفة.
•افتتاح مكتبات عامة للطفل ومبا يتيح تو�سيع مدارك الطفل الثقافية والعقلية واملعرفية على �أن تقام
يف هذه املكتبات ور�شات عمل ودورات تدريبية لتوعية الطفل والأ�سرة واملجتمع بامل�شكالت التي تواجه
الطفل وكيفية احلماية منها.
•الرتكيز على عمل فال�شات تثقيفية وتفعيل دور م�سرح الطفل الذي يكاد يكون منعدم ًا يف بالدنا.
•تخ�صي�ص م�ساحة يف و�سائل الأعالم خا�صة املرئية منها وامل�سموعة لتقدمي برامج اجتماعية حوارية
تتناول م�شكالت الطفل من جوانب خمتلفة وت�أثرياتها ال�سلبية على حياته النف�سية وال�صحية
واالجتماعية مع الرتكيز على �إيجاد حلول مالئمة للحد منها.
•االهتمام ب�إي�صال اللقاحات الأ�سا�سية للأمهات والأطفال وبالأخ�ص يف املناطق الريفية والنائية.
•ت�شكيل هيئة رقابية خا�صة تعمل على �سحب كل املواد الغذائية ال�سامة واملنتهية ال�صالحية ومنها
املواد الغذائية املليئة بال�صبغيات واملواد امللونة ال�سامة والقاتلة والتي تعد �سبب ًا رئي�سي ًا لأمرا�ض
التلوث والأمرا�ض ال�سرطانية الأخرى الأكرث انت�شار ًا بني فئات الأطفال.
•�إيجاد مراكز �صحية ذات كفاءة مهنية وطبية ُتعنى بتقدمي خدمات �صحية جمانية للأم قبل الزواج
وبعده وقبل و�أثناء وبعد فرتة الوالدة ملتابعة احلالة ال�صحية للأم والطفل مع ًا.
�سواء كانت
•توفري قاعدة بيانات �شاملة حل�صر حجم امل�شكالت التي تعاين منها الطفولة يف بالدنا
ً
اجتماعية �أو اقت�صادية �أو �سيا�سية �أو ثقافية.
�سواء كانت تابعة جلهات حكومية �أو �أهلية
•القيام بالتن�سيق والت�شبيك بني كل اجلهات ذات العالقة
ً
لال�ستفادة من كل هذه اجلهود لتوجيهها نحو حل الق�ضايا الرئي�سية �أو ًال ثم الق�ضايا الفرعية املتعلقة
بالطفل ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر.
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عا�شرا:ال�صحـــــــــة

1 .1توجيه الإدارة ال�سيا�سية العليا للبلد ب�أهمية تطوير العمل ال�صحي ب�شكل عام
 2 .2تفعيل وتطوير القوانني واللوائح ال�صحية املنظمة للعمل ال�صحي
� 3 .3إعادة النظر يف كل ما يتعلق بالقطاعات ال�صحية خا�صة قطاع الطب العالجي و�إعادة وتفعيل قطاع
ال�صيدلة والتمويل الطبي
 4 .4حتديد املهام والتخ�ص�صات بني الوزارة واحلكم املحلي مما مينع التداخل يف املهام ،ويعمل على تطوير
العمل ال�صحي ،وي�ضمن �سالمة اخلدمة ال�صحية
 5 .5توفري املوارد املادية والب�شرية والو�سائل الت�شخي�صية والعالجية والأدوية وامل�ستلزمات الطبية
ب�شكل متكامل .
 6 .6االهتمام بالكادر الطبي من النواحي املادية واملعنوية
 7 .7و�ضع خارطة �صحية للجمهورية اليمنية ا�ستنادا للمعايري العلمية واالحتياجات بدون الأخذ ب�أي
اعتبارات �أخرى .
8 .8حت�سني اخلدمات ال�صحية الأ�سا�سية املقدمة للمواطن اليمني.
9 .9الرتكيز على رفع امل�ستويات الطبية واملهنية للكادر الطبي اليمني من خالل الرقي بامل�ستوى التعليمي
لهذا الكادر وابتعاث عدد منهم للدرا�سة يف اخلارج.
1010العمل على توفري الت�أمني ال�صحي للموظفني يف القطاعني اخلا�ص والعام.
1111تفعيل دور الرقابة ال�صحية على امل�ست�شفيات واملراكز ال�صحية العامة منها واخلا�صة والت�شديد على
الرتاخي�ص املمنوحة لهذه اجلهات.
1212معاقبة كل من يقوم ببيع �أو تهريب الدواء بطريقة غري ر�سمية �أو خمالفة لقانون.
�1313إحالة جميع الإ�صابات اجل�سدية وال�صحية الناجتة عن الأخطاء الطبية �إىل الق�ضاء و�سرعة البت
فيها وتعوي�ض املت�ضررين منها.
1414دعم املراكز ال�صحية التابعة للمناطق الريفية وتزويدها بالأدوية ال�ضرورية والهامة ملعاجلة النا�س
ومبا يتالءم مع احتياجات املجتمع املحلي.
�1515ضع �شروط حمددة وملزمة لأي جهة �أو فرد يرغب يف افتتاح عيادة �أو مركز �صحي �أو م�ست�شفى مبا
ي�ضمن جودة اخلدمات املقدمة للمواطنني.
�1616إيجاد م�ست�شفيات حكومية جمانية ت�ستقبل الأفراد املر�ضى من ذوي الدخل املحدود على �أن حتال
احلاالت امل�ستع�صية �إىل امل�ست�شفيات املتخ�ص�صة وامل�ؤهلة بح�سب خطورة املر�ض وظروف املري�ض.
1717ت�شجيع اال�ستثمار يف املجال الطبي مب�شاركة القطاع العام و�إ�شرافه عليه ،مع الرتكيز على عدم اخللط
بني الأ�شخا�ص كم�ستثمرين والأ�شخا�ص الذين يعملون يف هذه املرافق وميار�سون مهنة الطب وال�صيدلة
دون �أن يكونوا م�ؤهلني لذلك.
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1818فر�ض رقابة على جميع ال�صيدليات التي يعمل فيها �أ�شخا�ص بدال عن ال�صيدالنيني الأ�صلني الذين
�أ�صدرت لهم تراخي�ص بفتح هذه ال�صيدليات.
1919العمل على ا�ستقطاب البعثات الطبيعة من اخلارج يف املجاالت ال�صحية النادر تواجدها يف اليمن .
2020ابتعاث طالب لدرا�سة التخ�ص�صات النادرة يف اخلارج.

جلنة �صياغة الر�ؤية النهائية للفريق االجتماعي
� .1أ.د .عفاف احليمي
� .2أ.د� .أحمد ح�سان
 .3د .منري املخاليف
 .4د� .سامية الأغربي
� .5أ .لينا العب�سي
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الر�ؤية النهائية للفريق االقت�صادي
ال�صادرة من امل�ؤمتر الأكادميي لدعم احلوار الوطني
مقدمة

تتكون املخرجات من جزئني رئي�سيني هما� :أو ًال اوراق العمل املقدمة من اع�ضاء الفريق.
ثاني ًا القرارات حيث خل�ص الفريق اىل املقاربتني التاليتني فيما يخ�ص اتخاذ القرارات من خالل:
•املقاربة النظامية  :تعني �ضرورة التعامل من خالل نظام اقت�صادي جديد يوجد يف قلبه منهج اقت�صادي
وا�ضح ،وادوات عمل فعالة( دميوقراطية ،حكم ر�شيد ،م�ؤ�س�سات قرار اقت�صادي ،خدمات دولة جيدة…،
الخ ،وقدرة متويلية؛ ويعمل من خالل �سيا�سات تتفرع اىل برامج وم�شاريع تنفيذية يف خمتلف جماالت
التنمية.
•املقاربة املو�ضوعية :تعني االرتكاز على الفاعلني االقت�صاديني قطاع الأعمال ،املجتمع ،البيئة،
والعامل اخلارجي )وعلى حاجاتهم عند اتخاذ القرارات واعطاء كل ذي حق حقه من اجل الوفاء بتلك
احلاجات ،ومن ذلك حتقيق �شروط الكفاءة االقت�صادية لقطاع االعمال ،واالنفتاح والتبادل املتكافئ مع
اخلارج ،وحتقيق العدالة االجتماعية مل�ساعدة الفئات ال�ضعيفة وحماية املجتمع من الأ�ضرار املحتملة
الناجمة عن الن�شاط االقت�صادي احلر ،وحماية البيئة وتر�شيد ا�ستخدام املوارد من اجل �ضمان التنمية
امل�ستدامة.
حيث جاءت قرارات الفريق الواردة ادناه ترجمة �صادقة للمقاربتني.

القرارات التي يو�صي بها الفريق:
�أو ًال :املنهج االقت�صادي
 .1النظام االقت�صادي

ميكن �أن ي�صبح اقت�صاد ال�سوق االجتماعي خيار ًا وطني ًا �أمثل لل�سيا�سات االقت�صادية واالجتماعية من
خالل التوفيق بني اقت�صاد ال�سوق احلر والتدخل احلكومى املنظم الذي ي�ستند على �شراكة مع املجتمع ،ووفق ًا
للآتي:
 .أدور فاعل للدولة �سيا�سي ًا واجتماعي ًا ومتوازن اقت�صادي ًا.
 .بدور اقت�صادي فاعل للقطاع اخلا�ص ت�شرف عليه الدولة وفق �آليات ال�سوق واملناف�سة.
 .تمنو م�ساهمة املجتمع املدنى االجتماعية واالقت�صادية يف �ضوء ال�شراكة مع الدولة.
 .ثتعزيز الدميوقراطية من خالل احلكم املحلي وحت�سني �شروط احلكم الر�شيد (�سيادة القانون ،ا�ستقالل
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.

الق�ضاء ،ال�شفافية وحماربة الف�ساد).
جالتنمية الب�شرية هي املرتكز الأ�سا�سي للتنمية ال�شاملة و�شرط ا�ستدامتها.
حالتمكني والإن�صاف للفئات الفقرية واملهم�شة ،و�إدماج املر�أة وال�شباب يف برامج التنمية.
ختبني منهج اقت�صاديات املحليات والذي يقوم على الرتكيز على اجلانب االقت�صادي لكل من
املحافظة(االقليم) ومبا ي�ضمن امتالك موازنة م�ستقلة وقرار اقت�صادي م�ستقل تنفذه ال�سلطات
املحلية.

 .2م�ضامني د�ستورية

يعتمد االقت�صاد اليمني منهج اقت�صاد ال�سوق االجتماعي ومبوجب ذلك:
 .أتقوم العالقة بني اطراف الن�شاط االقت�صادي من مالك واجراء على ا�سا�س الت�شاور والتعاون وت�شجع
الدولة املفاو�ضات بني االطراف وترعاها وتنفذ خمرجاتها.
 .بحتمي الدولة امللكية اخلا�صة واحلرية االقت�صادية وتنفذ التعاقدات بني اال�شخا�ص.
 .تيتم توزيع ثمار النمو االقت�صادي على فئات املجتمع ب�شكل عادل وي�شارك ممثلون عن العمال وقطاع
االعمال ومنظمات املجتمع املدين وذوي احلاجات يف ادارة �صناديق ال�ضمان االجتماعي والرعاية
ال�صحية واكادمييات التعليم العام....الخ.
 .ثتر�سخ قوانني جتارية وبيئية تعك�س م�صلحة املجتمع حا�ضرا وم�ستقبال.
 .جت�ضمن الدولة احلاجات اال�سا�سية لالفراد (الغذاء وال�سكن واللبا�س) ،وتوفري ال�صحة والتعليم لالفراد
وتعوي�ض املت�ضررين منهم من الن�شاط االقت�صادي احلر ،وتنقذهم يف حاالت الكوارث الطبيعية.
 .حت�ضمن الدولة ان تكون االجور جمزية وت�ضع حدا ادنى لالجور وتكفل ح�صول االجراء على تعوي�ضات
البطالة واعانات التقاعد ،وان يكون تنظيم العمل والعطل عاد ًال ،مبا يف ذلك العطل يف القطاع اخلا�ص
التجاري واخلدمي؛
 .ختكفل الدولة حق االجراء وامل�ستهلكني يف تنظيم انف�سهم طوعيا واالحتجاج ال�سلمي باال�ضراب والتظاهر
واالعت�صام ورفع الدعاوي الق�ضائية وتنظيم احلمالت االعالمية لنيل حقوقهم.
 .دحتمي الدولة امل�ستهلكني من اختالالت اال�سعار ومن االحتكار ومن خمالفات املقايي�س ومعايري اجلودة يف
ال�سلع واخلدمات؛
 .ذحتمي الدولة البيئة من التلوث ومن اال�ستغالل اجلائر للموارد من قبل الن�شاط االقت�صادي احلر .
 .رتقبل الدولة وتنفذ ال�شروط واالتفاقيات الدولية اخلا�صة بحماية البيئة.
 .زاليجوز حت�صيل ال�ضرائب او تعديلها اوالغا�ؤها اال بقانون.
 .سالرثوات الطبيعية بجميع �أنواعها وم�صادر الطاقة ملك ال�شعب �:أ )املوجود منها على الياب�سة والإمتداد
القارى واملنطقة االقت�صادية يعد ايراده واخت�صا�ص انفاقه حلكومة االقليم وللحكومة االحتادية بن�سب
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حتددها الرتتيبات اخلا�صة بعوائد هذه الرثوات يف الدولة االحتادية )املوجود منها يف املياه الإقليمية
يعود للحكومة االحتادية عائده واخت�صا�ص انفاقه.
 .شيعاقب باحلب�س من �ستة ا�شهر اىل � 8سنوات كل موظف عمومي يختل�س اويتلف اويعطل املال العام
وت�ضاعف العقوبة ملوظفي ال�سلطات العليا ويحرم املحكوم عليه من حق تويل الوظائف واملنا�صب العامة
والرت�شح لالنتخابات العامة.
 .صتكون �أجهزة الرقابة واملحا�سبة والتفتي�ش املايل م�ستقلة عن ال�سلطة او اجلهة التنفيذية التي تنفق
امليزانية العامة.

ثاني ًا� :سيا�سات الكفاءة االقت�صادية

1 .1ا�صالحات وبنى م�ؤ�س�سية

 .أان�شاء املجل�س االقت�صادي واالجتماعي لي�ضع ويتابع ا�سرتاتيجيات وعمليات الربط بني وظائف
الدولة االولية وخدماتها االقت�صادية واالجتماعية.
 .بان�شاء املجل�س الوطني للتعليم والثقافة والعمل :وهو جمل�س يهتم من جهة بت�ضمني مناهج التعليم
العام مايكر�س قيم الت�سامح الثقايف واحرتام احلقوق والقبول بالآخر ويهتم من جهة اخرى بربط
خمرجات التعليم العام والفني والعايل بحاجات �سوق العمل وا�ستيعاب التكنولوجيات اجلديدة.
 .تان�شاء وزارة االقت�صاد واملالية :التوجد الآن وزارة تر�سم ال�سيا�سات االقت�صادية ولذلك يجب ان�شاء
وزارة االقت�صاد واملالية لتم�سك باالدوات املالية والنقدية والتخطيطية ،وف�صل وظيفة اخلزانة عنها
وجعلها هيئة خزانة تدمج فيها اخلدمة املدنية ،ذلك ان وزارة املالية لي�ست �صندوق �صرف.
 .ثعقد ال�شراكة لتطوير منطقة عدن االقت�صادية :ويعني ذلك ان تعمل االطراف يف احلوار الوطني على
بلورة خطة �شراكة مع الدول الع�شر الراعية للت�سوية ال�سيا�سية لتطوير منطقة عدن االقت�صادية
يف اقرب وقت كي ت�صبح ار�ضية تركز اقت�صادي جاذبة للر�أ�سمال والعمل والتكنولوجيا وت�صبح اىل
جانب قطاع االت�صاالت واخلدمات املحرك الرئي�سي لالقت�صاد الوطني ،ويتم اعتماد اخلطة �سواء
اعتمد نظام فيدرايل من اقليمني او من اقاليم متعددة.
 .ج�ضمان ا�ستقاللية البنك املركزي عن احلكومة وان يقود �سيا�سة نقدية تتفق وحاجات قطاع االعمال
وا�ستقرار الو�ضع النقدي للبالد والتنمية القوية وامل�ستدامة ،و اعفاء البنك املركزي من وظيفة
�صندوق ال�صرف حل�سابات احلكومة ودعوة الوزارات واجلهات احلكومية املختلفة لفتح ح�سابات لها
لدى البنوك التجارية.
 .حاعتماد وتنفيذ �سيا�سات قطاعية(يف الزراعة ،ال�سياحة ،الرثوة ال�سمكية ،واملياه ،والنفط واال�سكان
،،الخ)
�أ )اعتماد نطام تعوي�ضات مالية للمزارعني الذين يتعر�ضون لكوارث طبيعية او لتقلبات مو�سمية ا�ستثنائية؛
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ب )ازالة االختنناقات التي حتد من ال�صادرات الزراعية وال�سمكية؛ ج )اعتماد ا�سرتاتيجية وطنية دائمة
لال�ستخدام الر�شيد للمياه؛ د )اعتماد ا�سرتاتيجية امنية وخدمية وترويجية لتن�شيط قطاع ال�سياحة
من اجل ا�ستقبال  3مليون �سائح اجنبي �سنوي ًا مع حلول 2020؛ هـ )اعتماد وتنفيذ ا�سرتاتيجية حلماية
امل�صائد البحرية وزيادة اال�صطياد املحلي اىل ٪ 50من الطاقة االفرتا�ضية للقطاع بحلول 2020؛ و)
اعتماد ا�سرتاتيجية وطنية لتحقيق االمن الغذائي.

ثالث ًا :خف�ض املخاطر والتكاليف على اال�ستثمار
 .1خف�ض املخاطر ال�سيا�سية واالمنية
.

.

.

.
.

.

أحتقيق اال�ستقرار ال�سيا�سي واالمني والت�شريعي :انهاء �شبح االنقالبات واحلروب والفو�ضى االمنية
وخماطر الت�أميم وامل�صادرات واالتاوات وال�شراكات الق�سرية وفو�ضى الت�شريعات.
بتبني �سيا�سة نقدية ومالية حتقق اال�ستخدام الأمثل للموارد وتوفر ا�ستقرار االطار الكلي لالقت�صاد:
توازن امليزانية العامة وميزان املدفوعات ،ا�ستقرار الأ�سعار و�سعر ال�صرف وال�سيطرة على الت�ضخم،
ورفع معدالت اال�ستثمار والعمالة واالحتياطي من النقد االجنبي ،وخف�ض معدالت الفقر.
تتفعيل نظام معلومات وطني لأغرا�ض التنظيم واملراقبة وتطبيق نظام للمراقبة يف ظل حرية الأ�سواق
و�آلية الثمن ،والت�صدي للمخالفات وت�صحيح الت�شوهات.
ثالتخطيط اال�سرتاتيجي والرتويج اخلارجي لالقت�صاد.
جالتزام منهجية و�آليات ربط ا�سرتاتيجي ل�سيا�سات الدفاع والأمن والق�ضاء واخلارجية واالدارة العامة
بهدف :حماية اال�ستثمار ،تطبيق العدالة وحماية البيئة ،وزيادة التبادل اخلارجي ،وزيادة م�شاركة
خمتلف القطاعات االقت�صادية والفئات ال�شعبية يف التنمية.
حتوفري خدمات الأمن والق�ضاء اليومية( توفري النيابة واملحاكم التجارية) من اجل تطبيق االحكام
وحماية احلريات وامللكية وتنفيذ التعاقدات.

 .2خف�ض تكاليف االنتاج والتعامالت
.
.
.

.

أتوفري مقومات احلكم الر�شيد امل�شار اليها يف الفقرة ادناه.
باتوفري البنى التحتية من كهرباء وماء وطرق وات�صاالت وانرتنت بامل�ستويات املطلوبة.
تاال�ستثمار يف الر�أ�سمال الب�شري بزيادة االنفاق على التعليم والتدريب وال�صحة من اجل توفري قوة
عمل م�ؤهلة عالية االنتاجية( انظر ادناه فقرتي مكافحة الفقر على املدى الطويل وتطوير الر�أ�سمال
الب�شري لل�شباب ادناه).
ثدعم الدولة املايل وامل�ؤ�س�سي (قوانني� ،سيا�سات) للبحث العلمي يف اجلامعات وال�شركات ال�صناعية.
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رابع ًا :توفري احلكم الر�شيد
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

أحتديدالتوجهات الإ�سرتاتيجية للدولة �ضمن �إطارعملية تخطيط منهجية و�شاملة وذات �أبعاد
مرتبطة بجوانب وطنية �شاملة.
باعادة تعريف وظائف اخلدمة املدنية وفقا لتوزيع االخت�صا�صات بني االدارة االحتادية واالدارة
املحلية ومبايتيح امل�شاركة املجتمعية يف �صياغة ال�سيا�سات واخلطط العامة والأولويات والر�ؤى
الوطنية.
تاعادة تعريف وظائف اخلدمة املدنية وفقا ملبد�أ ا�ستقالل الكيان االداري عن ال�سيا�سي (اي عدم تغيري
القادة االداريني مع التداول احلزبي لل�سلطة) من من�صب وكيل وزارة وما حتته ،وذلك من اجل ا�ستقرار
اجلهاز االداري وا�ستمرار اخلدمات العامة عند التقلبات ال�سيا�سية ،ومن اجل مراكمة املعارف االدارية
وار�صدة املوظفني يف الرتقيات ،مع ت�شجيع احلركة( االنتقال املي�سر للموظف )داخل فروع االدارة
العامة تبع ًا مليوله بدال من التدوير الوظيفي الرائج والذي لو طبق ب�شكل ميكانيكي ف�سيقطع حبل
الرتاكم امل�شار اليه.
ثحت�سني نظام املعلومات للعاملني يف الوظيفة العامة وا�ستخدام الرقم الوطني الوحيد كمرجعية
للعاملني مما ي�ضمن ازالة الوظائف املزدوجة والوهمية.
جتوفريال�شفافية يف عمل ال�سلطات وامل�ؤ�س�سات احلكومية و�إمكانية ومراقبتها وم�ساءلتها من قبل الربملان
�أوالرقابة املالية �أوالأفراد وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين وقطاع الأعمال وت�سهيل عملية احل�صول على
املعلومات الالزمة لذلك.
حاعادة تعريف مهام واخت�صا�صات كل وظيفة واالعمال التف�صيلية ل�شاغلها ب�شكل دقيق من اجل ت�سهيل
القيا�س وحتديد امل�سئولية واملحا�سبة.
خاعادة تعريف ا�س�س �شغل الوظيفة العامة وفق الكفاءة مع متثيل خمتلف املناطق يف الوظائف
االحتادية.
دادخال نظام امل�سابقات مللء الوظائف ال�شاغرة يف الوظيفة العامة :حتديد خ�صائ�ص املواقع ال�شاغرة
و�شروط �شغلها ثم فتح باب الرت�شح ودعوة الراغبني للرت�شح ثم فح�ص ملفات املتقدمني وتوظيف
االكرث ا�ستجابة للخ�صائ�ص وال�شروط املحددة �سلفا مع �ضرورة متثيل خمتلف الفئات واملناطق يف
القوام العام للوظيفة العامة للحكومة االحتادية.
ذفر�ض االن�ضباط وحت�سن االداء االداريني من اجل فعالية اخلدمات احلكومية ل�صالح املواطنني
وامل�شاريع احلكومية وامل�ستثمرين ولتح�سني ر�ضا العاملني واملواطنني.
رحت�سني الأجور للموظفني العموميني مبا يتنا�سب وكلفة احلياة وحوافز حت�سني �آداء الوظيفة العامة
يف خدمة التنمية.
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.

.

زربط موظفي وعاملي الوظيفة العامة واخلدمة املدنية ب�صناديق الت�أمني ال�صحي والتقاعد وزيادة
فر�ص الت�أهيل والتدريب واال�سكان التي ي�ستحقونها مع ا�ستفادة ا�سرهم (الزوجة واالبناء) من
التغطية ال�صحية.
س�ضرورة اعتماد احلكومة االلكرتونية للتكيف مع التطور وحاجات املواطنني.

خام�س ًا :الدعم اخلارجي للتنمية
.

.
.

.

.

.
.
.

أت�أكيد اال�س�س الالزمة جلعل العالقات اخلارجية عالقة تعاون مل�صلحة الداخل ولي�س اخلارج ،وان
تخدم خمرجاتها توطني التكنولوجيا وخربات تنظيم امل�ؤ�س�سات وزيادة انتاج ال�سلع واخلدمات وعدم
التورط يف ال�صراعات وال�صفقات اخلارجية التي ت�ضر باالقت�صاد الوطني.
بو�ضع ا�س�س لعالقات �شراكة اقليمية ودولية تعددية وجتنب التبعية ل�شريك واحد اقليمي او دويل.
تاعتماد ا�سرتاتيجية و�سيا�سات وبرامج لزيادة حجم الدعم العام اخلارجي املايل وال�سلعي والعلمي
والفني للتنمية.
ثتو�سيع قنوات التعاون اخلارجي بت�سهيل تعامل ال�سلطات املحلية واملنظمات املدنية املبا�شر مع
اخلارج.
جتكفل الدولة بعملية التخطيط اال�سرتاتيجي لالقت�صاد والرتويج لل�صادرات والواردات وتوفري
املعلومات عن الفر�ص االقت�صادية لي�ستفيد منها القطاع اخلا�ص يف زيادة تبادالته اخلارجية.
حتوفري الدولة حلوافز قانونية و�ضريبية جاذبة لال�ستثمار اخلارجي املبا�شر الناقل للتكنولوجيا.
خمعاجلة او�ضاع املغرتبني وحماية حقوقهم.
دمعاجلة م�شاكل ال�صادرات الزراعية.

�ساد�س ًا� :سيا�سات العدالة االجتماعية
 .1اعطاء الفقراء دخال فوري ًا
.

.
.
.

.

أاجناز �سجل مدين واقت�صادي للمواطنني ورقم وطني اوحد ي�ضمن معرفة الفقراء احلقيقيني و�ضبط
تقدمي امل�ساعدات لهم لتجاوز الفقر.
بزيادة عدد امل�ستفيدين من برنامج اعانات ال�ضمان االجتماعي وزيادة مبلغ امل�ساعدة ال�شهرية.
تتوجيه االعانات اىل فقراء القبائل بدال عن الوجاهات الغري م�ستحقة.
ثتقدمي م�ساعدات خلريجي الثانوية واجلامعات الذين اليوفر لهم ال�سوق فر�ص عمل مع الرتكيز على
االناث واملعيالت ال�سر.
جايجاد نظام م�ساعدة غذائية للحوامل واملواليد والر�ضع يف او�ساط الفقراء.
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 .2متليك الفقراء ر�أ�سما ًال ب�شري ًا

ر�أ�سمال ب�شري يعني خمزون التعليم وال�صحة يف االن�سان وهي الرافعة ملكافحة الفقر على املدى الطويل.
 .أايجاد نظام ت�أمني �صحي ي�ستفيد منه الفقراء مع نظام منح طبيه ملواطنني اىل اخلارج يف احلاالت
اخلطرية بدال من ح�صر تلك املنح على امل�سئولني.
 .بزيادة عدد امل�ست�شفيات واملراكز ال�صحية يف املدن واالرياف وتزويدها الطبي املتخ�ص�ص وجتهيزاتها
الالزمة.
 .تتطوير �سيا�سة ا�سكان جديدة مل�ساعدة اال�سر الفقرية يف دفع ن�سب من كلفة االيجار او التمليك يف مبان
تابعة للحكومة او للقطاع اخلا�ص.
 .ثزيادة قدرات ا�ستيعاب املدار�س بال�ضعف خالل فرتة زمنية ق�صرية وذلك بخف�ض ن�سب عدد التالميذ
للف�صل ون�سبة عددهم للمدر�س ومن اجل ا�ستيعاب اعداد جديدة من ابناء الفقراء مع اعطاء حظوظ
عالية للبنات ولتالميذ الريف.

 .3تطوير الر�أ�سمال الب�شري لل�شباب
.
.

.

.
.

.

أزيادة عدد منح الدرا�سات اجلامعية( البكالوريو�س )والعليا( ماج�ستري ودكتوراه )يف اخلارج.
بان�شاء برنامج ملنح الدرا�سات اجلامعية يف الداخل تقدم للمتفوقني من ابناء اال�سر الفقرية يف املناطق
البعيدة عن اجلامعات وذلك لل�سماح لهم بت�سديد تكاليف الدرا�سة واملعي�شة مع �ضمان ان�صاف البنات
وابناء املناطق النائية.
تان�شاء برامج تدريب واعادة ت�أهيل لل�شباب العاطلني عن العمل لفرتة طويلة بعد التخرج متولها
احلكومة وان تقوم احلكومة مب�ساعدة ال�شركات وارباب العمل ال�صغار يف متويل التدريب الذي يقدمونه
ملن يوظفونهم من ال�شباب العاطلني.
ثان�شاء برنامج للتعوي�ضات على البطالة لل�شباب الذين يفقدون اعمالهم لفرتة من ال�سنة.
جان�شاء برنامج اقرا�ض مي�سر لل�شباب الذين يرغبون اال�ستثمار يف الزراعة وال�سياحة واخلدمات
واقت�صاد املعلومات.
حااللتزام ب�سيا�سات ت�شجيعية وبر�صد ميزانيات اكرب لتطوير الثقافة الن الثقافة عامل مهم ل�صنع ر�أي
عام �سليم يخدم الدميقراطية ولتطور الثقافة التي ترفع االنتاجية واالبداع يف املجتمع وهي عامل
لرفع م�ستوى الر�أ�سمال الب�شري لل�شباب.

 .4ادماج الفقراء يف امل�ؤ�س�سات
.

أتو�سيع قاعدة الفقراء امل�ستفيدين من القرو�ض ال�صغرية واال�صغر التي يقدمها برنامج ال�صندوق
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.
.

.

.
.
.

.

االجتماعي للتنمية.
بتو�سيع قاعدة م�شاريع اال�شغال العامة املوجهة لت�شغيل جزء من العاطلني عن العمل.
تايجاد برامج ار�شاد وت�أهيل ق�صري للباحثني عن عمل لتعريفهم ب�سوق العمل و�شبكات ومداخل وفنون
البحث عن عمل.
ثايجاد برنامج خا�ص موجه لفقراء املهم�شني ويعمل على ادماجهم يف جمال الت�أهيل و�سوق العمل
ومتثيلهم يف الوظيفة العامة للدولة وم�ؤ�س�سات اجلي�ش واالمن… الخ.
جخلق حوافز مالية وقانونية للجمعيات اخلريية واملدنية التي تقدم امل�ساعدات للفقراء.
حتطوير م�شاريع التنمية الزراعية وال�سمكية �ضمن �شبكة امل�شاريع املخ�ص�صة ملكافحة الفقر.
خت�شجيع تقاليد وممار�سات يف القطاع اخلا�ص تعطي الن�ساء وال�شباب واملهم�شني واملعوقني فر�ص عمل
اكرب يف م�ؤ�س�ساته( املراكز التجارية ،املطاعم الكبرية ،العيادات الطبية ،مكاتب املحاماة …،الخ).
دار�ساء تقاليد وممار�سات لتمكني الن�ساء وال�شباب واملهم�شني واملعوقني من احل�صول على املعلومات ولعب
دور يف ر�سم �سيا�سات االحزاب واختيار قياداتها ،واعتماد �سقف ن�سب او كوتا لهذه الفئات يف امل�ؤ�س�سات
القيادية ويف قوائم مر�شحي االحزاب لالنتخابات العامة املركزية واملحلية.

 .5حماية االجراء وامل�ستهلكني
.

.

.

.

.

أتطوير الت�شريعات واالجراءات التنفيذية الالزمة ال�صالح نظام الأجور والعطل مبا يف ذلك تثبيت
حد ادنى جمز لالجور وحد اعلى لعدد �ساعات العمل اال�سبوعي وتنظيم العمل اال�ضايف والعطل
اال�سبوعية وال�سنوية يف القطاعني العام واخلا�ص.
بايجاد نظام للتعوي�ض عن البطالة مبا يف ذلك ان�شاء �صندوق البطالة لتقدمي دخل ملن ينقطعون عن
العمل ال�سباب هيكلية وادماج اجراء احلكومة والقطاعات العام واخلا�ص والتعاوين فيه.
تايجاد نظام للتقاعد لالجراء وال�صحاب االعمال احلرة يف القطاعني اخلا�ص والتعاوين مع حتديد �سن
التقاعد والكيفيات املت�صلة.
ثتطوير الت�شريعات واالجراءات التنفيذية الالزمة حلماية حقوق االجراء وامل�ستهلكني يف تنظيم
انف�سهم طوعي ًا وممار�سة االحتجاجات املطلبية ال�سلمية يف �سبيل ذلك.
جتطوير الت�شريعات واالجراءات التطبيقية املتعلقة باملقايي�س واجلودة والت�صنيف ال�سلعي واخلدمي
وذلك حلماية �سالمة امل�ستهلكني من الغ�ش ورداءة ال�سلع واخلدمات ومن جور اال�سعار واالحتكار.
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�سابع ًا� :سيا�سات التنمية امل�ستدامة
 .1حماية البيئة
.

.

.

أاعتماد تدابري عاجلة و�شاملة اليجاد اماكن خم�ص�صة اللقاء امللوثات الكيميائية بعيدا عن نقاط
تلويث عنا�صر الو�سط احليوي( املياه ،الرتبة ،الغطاء النباتي )وفر�ض غرامات مالية على املخالفني
.
بايجاد تدابري عاجلة و�صارمة حلماية نظافة الهواء من الغازات ال�سامة وامللوثة التي ت�صدر عن امل�صانع
واملعامل وو�سائل النقل واال�ستخدامات االخرى املولدة للغبار ،و�سن عقوبات مالية على املخالفني.
تحتقيق نتائج ملفتة يف احرتام ح�ص�ص اال�صدار من الغاز امل�سبب لالحتبا�س احلراري وذلك من اجل
جذب ا�ستثمارات نظيفة.

 .2تر�شيد ا�ستخدام املوارد
.

.

.

.

أايجاد تدابري عاجلة و�صارمة للحفاظ على خمزون املياه وتر�شيد ا�ستخدام املتاح منها :فر�ض ر�سوم
وم�ساء ،وفر�ض غرامات مالية ت�صاعدية
على حفر وا�ستغالل االبار التجارية ،وفر�ض الري بالتقطري
ً
على املخالفني.
بايجاد تدابري عاجلة و�صارمة للحفاظ على الغطاء النباتي :احالل الغاز والكهرباء يف الطبخ
ومنع احتطاب اال�شجار ،واحلد من زحف البناء على الرقعة النباتية ،وفر�ض غرامات مالية على
املخالفني.
تالرتكيز يف موارد االنتاج وم�صادر الطاقة على كل ماهو تدفق م�ستدام بدال عما هو خمزون قابل للنفاذ
ومن ذلك التعليم والثقافة والتكنولوجيا يف جمال االنتاج بدال عن االر�ض والر�أ�سمال املادي ،والطاقة
ال�شم�سية والرياحية يف جمال الطاقة بدال عن احلطب والديزل والغاز… الخ.
ثالرتكيز على تطوير املوانئ ال�ستقطاب مزيد من اال�ستثمار والتبادل اخلارجي احلامل للتكنولوجيا
باعتبارها اي�ض ًا تدفقا يحل حمل خمزون املوارد االولية القابل للنفاذ ،والتعجيل بجعل عدن منطقة
تركز اقت�صادي حرة.
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�سيا�سات �أخرى

ثامن ًا :التعليم العايل والبحث العلمي
 .1جودة التعليم العايل وارتباطه ب�سوق العمل

تلتزم احلكومة ب�أداء دورها يف تطبيق معايري اجلودةمن خالل الآتي:
 .أ�إن�شاء معايري ومناذج االعتماد للجامعات اليمنية وكليات املجتمع احلكومية واخلا�صة وتكليف املجل�س
الوطني لالعتماد الأكادميي بتطبيقها.
 .بتدريب املخت�صني على فهم طرق تنفيذ املعايرياملعتمدة و�إعداد كتيبات لتمكينهم ومتكني امل�ؤ�س�سات
املعنية من تطبيق تلك املعايري بكفاءة وفاعلية.
 .تاعتماد البطاقة الفنية مل�ؤ�س�سات التعليم العايل بال�شراكة بينها واحلكومة و�أرباب العمل لتو�ضح مهمة
الر�سالة املتميزة للم�ؤ�س�سة ،وما تقدمه من تعليم ،وجمال تركيزه ،والتوقعات املنتظرة من �أدائها،
وعملية توفري املوارد املرتبطة ببناء قدراتها ،ومبقدارا�ستقاللها املو�ضوعي والإجرائي ،وجماالت �سوق
العمل التي تعد كل م�ؤ�س�سة اخلريجني من �أجلها.
 .ثا�ستحداث خدمة معلومات مهنية للربط ب�سوق العمل قادرة على تزويد الطالب وم�ست�شاري الإر�شاد
الوظيفي ،وم�ؤ�س�سات التعليم العايل مبعلومات عن اجتاهات العر�ض والطلب يف �سوق العمل والعوائد
التي حققها اخلريجون يف خمتلف امليادين.
 .جربط برامج الدرا�سات العليا والبحث العلمي بنقل املعرفة يف املجاالت ذات الأولوية بالن�سبة �إىل النمو
االقت�صادي واالجتماعي وت�شجيع االبتكار والقدرة التناف�سية لالبحاث اليمنية.
 .حزيادة االنفاق الالزم لتوفري التجهيزات التي تتطلبها التخ�ص�صات العملية وبخا�صةالطب ،العلوم،
الهند�سة والزراعة ،ولتوفري �شبكة االت�صاالت ال�سريعة واملختربات واملكتبات والكوادرالفنية التي
تتطلبها العملية التعليمية والبحثية.
 .خ�إن�شاء مركزتقنية املعلومات للتعليم العايل وت�صميم �شبكة املعلومات املركزية وال�شبكة اخلا�صة بكل
جامعة �شاملة خدمات البحث والتعليم عن بعد والتعليم الإلكرتوين وتعليم امل�ستخدمني لل�شبكة من
الطلبة واملعلمني والإداريني ،وتدريب الفنيني الذين �سيديرون ال�شبكة يف املركز واجلامعات.
 .دزيادة عدد املدر�سني لرفع ن�سبة �أع�ضاء هيئة التدري�س �إىل الطالب وحت�سني �أجور اولئك املدر�سني.
 .ذرفع ن�سبة اجلامعيني �ضمن قوة العمل اىل ٪ 5خالل فرتة زمنية معقولة كي يقارب م�ستواه يف الدول
العربية.
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 .2معايري قبول الطالب

أاعتماد �سيا�سة قبول الطالب يف التعليم العايل على مبادئاجلدارة والعدالة وامل�ساواة وال�شفافية
املعروفة.
بو�ضع �سيا�سة ثابتة للقبول يف الدرا�سات العليا اليتم تغيريها او تعديلها �إال من خالل م�ؤمترا تت�شارك
فيها اجلامعات ووزارة التعليم العايل.
تو�ضع �ضوابط دقيقة للموا�صفات العلمية والعقلية التي يجب توافرها يف املتقدمني للدرا�سات العليا.
ث�إعتماد �سيا�سة ر�سوم مرنة للت�سجيل يف الدرا�سات العليا ترتكزعلى حتمل اجلامعات جزء من الر�سوم
عن امللتحقني على نفقتهم اخلا�صة وذلك لأن الر�سوم العالية قد تهدر االمكانيات العلمية اجليدة ملن
اليتمكن من دفعها.
جحتديد فرتة زمنية للتقدم واالختبار و�إعالن النتائج ،التتجاوز ال�شهر ،وااللتزام بتنفيذ التقومي
اجلامعي ،من خالل التقيد ال�صارم ببدء الدرا�سة مع �أول يوم يف التقومي اجلامعي.

.

.

.
.

.

 .3جودة املناهج والو�سائل التعليمية
.

.
.
.
.
.

أالرتكيز على التخ�ص�صات العلمية والتطبيقية وثيقة االرتباط بحاجات �سوق العمل وا�ستيعاب
التكنولوجيات اجلديدة ،ويف نف�س الوقت االهتمام بالنوعية والتجديد يف التخ�ص�صات ذات املحتوى
النظري.
ب �ضمان جودة الو�سائل من برامج وكتب وطرائق وتقنيات.
ت�ضمان جودة مكان التعليم مبا ي�ضمه من �صفوف وخمتربات ومكتبات وور�ش وغريها.
ث�ضمان جودة الإدارة مع ما تعتمد عليه من قوانني و�أنظمة وهياكل ومواد.
جمراجعة املناهج وتطويرها كلما اقت�ضت احلاجة.
حالرتكيز على جودة املنتج من الأن�شطة البحثية واخلدمات املجتمعية.

 .4تطوير البحث العلمي يف اجلامعات

•زيادة الإنفاق على البحث العلمي �إىل م�ستوى مقارب مل�ستواه يف الدول العربية والإ�ستفادة من الإمكانيات
الكبرية للدول ال�شقيقة وال�صديقة واملنظمات والربامج الدولية املتخ�ص�صة والإ�ستفادة من امل�ساعدات
والقرو�ض املقدمة من امل�ؤ�س�سات بهذا ال�ش�أن.
 .أقيام املجل�س الأعلى للبحث العلمي بعملية التن�سيق والتكامل بني م�ؤ�س�سات ومراكز البحث العلمي
وبينها ونظرياتها العربية والدولية.
 .ب تقييم كل جامعة حكومية وخا�صة و�أع�ضاء هيئة التدري�س فيها وقيادتها ح�سب معايريعدد
وجودة الأن�شطة البحثية فيها.
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 .5احلوافز املالية واملو�س�سية لطالب التعليم العايل وللباحثني
.

.
.

.

.

.

أتوجيها لإنفاق ب�شكل �أكرب للتعليم العايل ،بحيث يذهب الدعم للمجموعات امل�ستحقة� ،إىل جانب
�إعطاء منح للطالب املتفوقني بح�سب احلاجة للم�ساعدة.
بعدم ال�سماح للجامعات احلكومية بفر�ض ر�سوم تزيد عن تكاليف ت�شغيلها ولفرتة حمدودة.
تايجاد فر�ص لتمويل تكاليف الأبحاث التي يعدها طالب الدرا�سات العليا باخلارج والداخل من �أجل
متكني املبدعني واملخرتعني من و�ضع امكانياتهم يف خدمة املجتمع.
ثو�ضع هياكل اجور ومرتبات جمزية ونظام ت�أمينات اجتماعية للخريجني يف الدرا�سات العليا
وللباحثني.
جو�ضع قاعدة الت�شريعات والقوانني التي حتمي حقوق امللكية الفكرية للكوادر العلمية والباحثني
مبختلف درجاتهم العلمية وجماالتهم التخ�ص�صية.
حت�ضع احلكومة وتنفذ منظومة حوافز للحيلولة دون هجرة العقول اىل اخلارج.

� .6سيا�سة التمويل الذاتي يف اجلامعات
.
.

.

أاالهتمام با�ستقاللية الذمة املالية للجامعات ملالها من �أثر قوي يف م�سرية التعليم العايل يف اليمن.
بزيادة التمويل الذاتي يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل بفر�ض ر�سوم ت�سجيل معقولة على الطالب امللتحقني
باجلامعات احلكومية وا�ستمرار نظام التعليم املوازي وذلك مل�ساعدتها يف تقدمي تعليم ذي جودة
عالية.
تتطوير ا�شكال ا�ضافية لتقا�سم التكاليف مع الطالب ،وتقدمي املعونات للطلبة الفقراء الأكفاء.

تا�سع ًا :التعليم الفني واملهني
.

.

.

.

.

أتطوير �سيا�سة متكاملة يف التعليم الفني واملهني مبا يف ذلك حتديث مناهج التدري�س لكي تواكب �سوق
العمل والتقنيات احلديثة.
بزيادة عدد املدار�س الفنية واملهنية واملعاهد التقنية العليا مقارنة باملدار�س الثانوية العامة وزيادة عدد
اخلريجني اىل ما يعادل  10خريج مهني وفني لكل خريج جامعي وذلك �ضمن فرتة زمنية معقولة.
تتطوير برامج وبذل جهود لدمج خريجي التعليم الفني واملهني يف �سوق العمل واال�ستغناء تدريجي ًا عن
اخلربات االجنبية.
ثتطوير برامج وبذل جهود وحمالت توعية جلذب الفتيات اىل االلتحاق مب�ؤ�س�سات التعليم الفني
واملهني ولتغيري النظرة الدونية لهذا النوع من الت�أهيل.
جزيادة االنفاق على الطالب يف التعليم التقني واملهني نظرا للكلفة املرتفعة ملتطلباته من الأجهزة
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.

.

واملعدات والور�ش قيا�س ًا ب�أنواع التعليم الأخرى.
حزيادة املرتبات واحلوافز املادية التي يح�صل عليها الفنيون واملهنيون العاملون يف القطاع احلكومي حتي
تتنا�سب مع طبيعة عملهم ومقدار اجلهد املبذول منهم وامل�س�ؤولية املناطة بهم.
ختطوير برامج �شراكة بني وزارة التعليم الفني والتدريب املهني والوزارات الأخرى وم�ؤ�س�سات القطاع
العام واملختلط واخلا�ص من اجل ا�ستقبال طالب التعليم الفني واملهني يف التدريب التطبيقي و�إتاحة
�سبل الرعاية لهم واالهتمام بهم.
دايجاد �آليات للرتويج ملنتجات م�ؤ�س�سات التعليم الفني واملهني يف ال�سوق املحلية.

عا�شر ًا :ال�سيا�سة البرتولية اجلديدة
 .1الرثوة املعدنية ،ا�ستك�شاف وانتاج وت�سويق النفط والغاز
.

.

.

.

.

.

أتقييم الو�ضع احلايل للقطاع النفطي ب�شكل عام مع �إعادة النظر يف الهيكل احلايل لوزارة النفط
واملعادن ومبا يتنا�سب مع طبيعة املرحلة القادمة والتطورات التي ي�شهدها هذا القطاع ويعزز من دور
العمل امل�ؤ�س�سي ويفتح �أفاق جديدة لال�ستثمار.
بو�ضع ر�ؤية �إ�سرتاتيجية للبحث والتنقيب عن ثرواتنا النفطية والغازية يف الياب�سة ويف املياه املغمورة
وا�ستخدام التقنيات املتقدمة التي متكن من زيادة الإنتاج.
تدعم اجلهود احلالية ال�ستكمال تعديل اتفاقية الغاز امل�سال وتطوير �آلية جيل االتفاقيات التي ت�شجع
ً
خا�صة بعد جتربة الت�صدير يف بلحاف وظهور
ال�شركات اال�ستك�شافية كما هو معمول بدول اجلوار،
اكت�شافات غازية جديدة يف مناطق خمتلفة باليمن.
ث�إخراج قانون البرتول( النفط والغاز) والبدء بالعمل به بعد ا�ستيعاب كل �أخطاء االتفاقيات ال�سابقة
واال�ستفادة من جتارب الآخرين وخا�صة دول اجلوار لو�ضع خارطة طريق لكل القطاعات البرتولية �إذ
�إن االكتفاء باالتفاقات النفطية احلالية التكفي.
ج�إن�شاء �شركتني وطنيتني للبرتول واملعادن واحلد من ازدواجية املهام وال�صالحيات للإ�سهام يف توحيد
الكادر النفطي وت�أهيله ومنحه االمتيازات للقيام باملهام الفعلية يف اال�ستك�شاف والتعدين ا�سوة باجلوار
مع العلم ان الكادر اليمني ميتلك قدرات ثمينة.
حدعم وتبني الدولة للم�شاريع الإ�سرتاتيجية يف هذا القطاع ومنها م�شروع اخلزن الأ�سرتاتيجي للنفط
يف ر�أ�س عي�سى ،وتطوير�آليات النقل والتخزين احلالية واملكلفة جداوذلك من خالل ال�شراكة بني وزارة
النفط والقطاع اخلا�ص ومد �شبكات الأنابيب لنقل النفط والغاز ومنتجاتهما.

 .2اال�ستخدام الكف�ؤ للغازالطبيعي
.

أتو�سيع نطاق البحث والتنقيب عن الرثوة الغازية ملواجهة الزيادة يف اال�ستهالك املحلي وتو�سيع
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.
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ا�ستخدام الغاز ملختلف الأغرا�ض.
بالت�سريع يف بناء �شبكة البنية التحتية لإي�صال الغاز الطبيعي للم�ستهلك واملناطق ال�صناعية ،وانتاج
الدرا�سات االقت�صادية والبيئية للتوعية مبميزات الغازالطبيعي كبديل ملوارد طاقة اخرى يف ا�ستخدام
ال�صناعات واالفراد.
تاتخاذ قرار�سيا�سي �شجاع ال�ستخدام الغاز الطبيعي يف �صناعة البرتوكيماويات( الأ�سمدة ،املنظفات،
املواد البال�ستيكية وغريها )باعتباره من اخلامات الأ�سا�سية لهذه ال�صناعة ،والعمل على ا�ستخدام
الغاز الطبيعي يف و�سائل النقل اجلماعي ويف حمطات توليد الطاقة وحتلية املياه.
ث عمل �إ�سرتاتيجيه وطنيه لال�ستثمار يف هذا املجال مع حتديد االحتياطي العام من الغاز ،و�إ�صدار
ن�شرات وبيانات من اجلهات الر�سمية عن الكميات الغازية التي ميكن �أن توفرها لال�ستثمار يف ال�سوق
املحلية يف خمتلف الأن�شطة االقت�صادية( ت�صنيع-لل�سيارات…الخ).
ج عقد م�ؤمترات ترويجية لال�ستثمار يف جمال الغاز الطبيعي امل�سال �أوامل�ضغوط( �إنتاج وت�سويق وخزن
�إ�سرتاتيجي)ملواجهة االختناقات الطارئة.
ح�إقامة مناطق �صناعية يف اجلمهورية اليمنية وتهيئتها بخدمات البنية التحتية ومنها الغاز الطبيعي,
وهنا يتطلب وجوب لعب الدولة دورا رئي�سيا بت�أمني �إمدادات ثابتة و�أكيدة على امتداد عمر امل�شروع
وبحيث تبقى الأنظمة الت�شريعية واملالية م�صانة.

 .3قطاع ال�صناعة التكريرية
.

.

.

.

أالعمل ب�شكل عاجل يف �إعداد �إ�سرتاتيجية لل�صناعة التكريرية على املدى الق�صري واملتو�سط والبعيد
لو�ضع خارطة طريق لهذا القطاع لأهميته االقت�صادية الكبرية ،ولو�ضعه احلرج واملتقادم وعدم
مواكبته للتحديث والتطوير.
بدعم وت�شجيع الدولة خطط امل�صايف احلكومية للتحديث والتو�سعة ملواجهة حتديات ال�سوق املحلية
والعاملية.
تنو�صي احلكومة بو�ضع خطة �إ�سرتاتيجية ال�ستقطاب وت�شجيع اال�ستثمارات يف هذا املجال من خالل
�آليات مثل الإعفاء من ال�ضرائب ،وتقدمي امل�ساعدة الفنية والدعم املايل لل�شركات احلكومية املخت�صة،
و�ضمان القرو�ض املوجهة لهذه امل�شاريع و�إعادة النظر يف نظم ت�سعري املنتجات النفطية وربطها بجودة
الوقود ،وتوفري خدمات البنية التحتية واملادة اخلام ،وو�ضع دليل لال�ستثمار يف جمال امل�صايف وال�صناعة
البرتوكيميائية ،ودعم وت�شجيع حت�سني موا�صفات املنتجات البرتولية ملواكبة العامل والتكنولوجيات
اجلديدة.
ثتفعيل برامج فح�ص و�ضبط حمركات ال�سيارات بالتوازي مع اجلهود املبذولة لتح�سني موا�صفات الوقود
والتطور يف �صناعة املحركات ،وعقد دورات تدريبية حول الفح�ص النموذجي وال�صيانة الأن�سب
86
https://qau.edu.ye/elibrary

ƪƯŚƄƫřƾƴƏƺƫřŹřƺŰƫřƮƗŶƫƾưƿŵŚƧǃřźưţŒưƫř

.

.

ملحركات ال�سيارات ،وتفعيل التن�سيق بني الإطراف ذات ال�صلة( الدولة-امل�صايف – م�صنعي ال�سيارات-
م�ستهلكي الوقود وغريها).
جت�شجيع الأبحاث العلمية التي تهتم بالتكنولوجيات النفطية احلديثة ،م�صادر الطاقة اجلديدة
واملتجددة ومعاجلة امل�شاكل يف هذا القطاع احليوي.
حطلب دعم وم�ساعدة الهيئات واملنظمات الدولية والإمنائية التي تعنى يف حتقيق تنمية �شاملة
وم�ستدامة وبخا�صة تخ�صي�ص جزء من التعهدات الدولية الأخرية لليمن حليوية هذا القطاع
وت�أثرياته على االقت�صاد اليمني.

احلادي ع�شر :ال�صناعة التحويلية

تت�ضمن الإ�سرتاتيجية املقرتحة لتنمية ال�صناعة التحويلية خالل العقدين القادمني العنا�صر
واملكونات والتوجهات التالية:
 .أ�إعادة االعتبار لدور الدولة يف التنمية ال�صناعية وادوار القطاع العام واملختلط والتعاوين واتاحة
الفر�صة ال�شكال التنظيم وامللكية ال�صناعية املبتكرة املحفزة للتطور ال�صناعي.
 .با�ستكمال االطار الت�شريعي لل�صناعة مبا يف�ضي اىل التحديد الوا�ضح مل�س�ؤلية ودور كل طرف من
االطراف ال�سابقة.
 .تايجاد برامج مدرو�سة لتطوير قطاعات الزراعة والأ�سماك والتعدين من اجل تطوير تبادل املدخالت
واملخرجات بينها وبني القطاع ال�صناعي.
 .ثتوفري اال�سرتاتيجيات التنموية و�سيا�سات خف�ض املخاطر والتكاليف على اال�ستثمار واحلكم الر�شيد
والتعليم العايل والفني والبحث العلمي والطاقة والتمويل التي تت�ضمنها الأجزاء الأخرى من هذا
التقرير الفادة قطاع ال�صناعة التحويلية منها.
 .جتطويرالقدرات امل�ؤ�س�سية والتقنية للجهات الر�سمية املعنية ب�أنظمة الأمن وال�سالمة واملوا�صفات
واملقايي�س واملعايري البيئية يف ال�صناعة التحويلية.
 .ح�إن�شاء كيان م�ؤ�س�سي ت�شاركي مركزي وله فروع حملية يعمل كل منها ب�صورة م�ستقلة عن االخر ولكن
�ضمن الية تن�سيقية ويتوىل بناء قاعدة معلومات متكاملة عن الأن�شطة ال�صناعية يف نطاقه اجلغرايف
وبناء القدرات التناف�سية والرتويج لل�صناعة التحويلية وتقييم �أداء فروعها وتن�سيق �أبحاث التطوير
ال�صناعي و�إجراء املراجعات امل�ستمرة لل�سيا�سات ذات العالقة.
 .خت�شجيع �إقامة مراكز البحث والتطويرال�صناعي يف �إطار اجلامعات وال�شركات وتوفري الدعم الفني لها
مبا ميكنها من تقدمي اخلدمات اال�ست�شارية والبحثية ل�شركات القطاع.
 .داتباع املنهجية الثالثية الأبعاد( ال�شمول واملدى الزمني البعيد والت�شارك )لإجناز مهمة النهو�ض
ال�صناعي ،فهذه املنهجية حتقق الإحاطة والتكامل واالفق الزمني الطويل املالئم لتحقيق التحوالت
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الإ�سرتاتيجية وم�شاركة كافة الأطراف يف حتقيقها.

الثاين ع�شر :تو�صيات ب�سيا�سات اخرى
.

.

أيو�صي الفريق بان يتوىل احلوار الوطني و�ضع اال�سا�س ل�سيا�سة ا�سكان متكاملة ي�ستفيد منها ذوو
احلاجة من اال�سر الفقرية ومن موظفي الدولة املدنيني والع�سكريني؛ و�سيا�سة حتقق اال�ستغالل االمثل
للرثوة ال�سمكية ولقطاع ال�سياحة ذلك ان هذين القطاعني ي�ستغالن ن�سبة �ضئيلة جدا من امكانياتهما
احلقيقية مما يعني اهدار ملوارد اقت�صادية املجتمع بام�س احلاجة اليها.
بويو�صي الفريق با�ستمرار التعاون بينه عن امل�ؤمتر االكادميي وبني فريق التنمية يف احلوار الوطني
لو�ضع اللبنات اال�سا�سية لهذه ال�سيا�سات قبل اختتام اعمال م�ؤمتر احلوار الوطني.

 .1متويل التنمية

ال�سيا�سة املالية وامليزانية العامة
 .أا�صالح ال�سيا�سة املالية مبا ي�ضمن معاجلة االختالالت يف االقت�صاد اليمني ومواكبة املتغريات واملنهج
االقت�صادي اجلديد ومطالبثورة  11فرباير.
 .بتوجيه وت�صميم ال�سيا�سة املالية مبا يحد من �سوء توزيع الدخل ،ويحقق العدالة االجتماعية( اعادة
النظر باحلد الأدنى املعفي من الدخل وربط الدخول بامل�ستوى العام للت�ضخم )واملحافظة على الطلب
الكلي املحلي وحتفيز العر�ض بغية زيادة وتائر النمو االقت�صادي.
 .تاعادة تعريف موارد امليزانية العامة وفقا لتوزيع االخت�صا�صات بني احلكومة االحتادية واحلكومات
املحلية.
 .ثاعتماد ايرادات املالية العامة للدولة علي م�ساهمات املكلفني �ضريبيا وتخفيف التبعية لقطاع النفط
الن يف التبعية له اهمال لباقي االقت�صاد بقطاعاته كثيفة العمل والتكنولوجيا املحلية.
 .جاعتماد نظام �ضرائب يخ�ضع ملبادئ العدالة اجلبائية املعروفة ورفع ا�سعار ال�ضريبة على ال�سلع
الرفاهية وحلماية ال�صناعات املحلية الوليدة التي ت�ستخدم ايدي عاملة كثرية.
 .حاحلد من �سيا�سة �أذون اخلزينة التي ت�شكل م�صدر تهديد لو�ضع املوازنة العامة يف امل�ستقبل من خالل
ارتفاع �أعباء املديونية.
 .خيجب �أن تقت�صر عمليات اخل�صخ�صة على امل�شروعات العامة غري الناجحة و�إ�صالح تلك التي ترفد
املوازنة العامة بالإيرادات.
 .داجناز �سجل مدين ورقم وطني اوحد ي�ضمن معرفة املكلفني �ضريبي ًا ومكافحة التهرب ل�ضريبي.
 .ذمعاجلة العجز يف املوازنة العامة وباالعتماد على زيادة االيرادات ال�ضريبية ومعاجلة الت�شوه يف
الهيكل ال�ضريبي مما يتطلب رفع كفاءة الإدارة ال�ضريبية ومكافحة التهرب والتهريب ال�ضريبي
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ومعاجلة الت�شوه يف الت�شريع ال�ضريبي ويف اجراءات التح�صيل لل�ضرائب املختلفة وت�شجيع ال�صادرات
غريالنفطية من اجل معاجلة العجز يف ميزان املدفوعات.
رو�ضع �ضوابط �صارمة للحفاظ على املال العام وربط النفقات باالخت�صا�صات القانونية وباملخرجات
املحددة يف خطط ال�سيا�سات والربامج احلكومية ال�سنوية التي يوافق عليها الربملان.
زو�ضع �ضوابط �صارمة لالنفاق التنا�سبي مع حاجات التنمية ومكافحة الفقر والعطاء االف�ضلية لالنفاق
االنتاجي واالجتماعي على ح�ساب االنفاق اال�ستعرا�ضي او الع�سكري وال�سيا�سي.
سو�ضوح ودقة و�شفافية امليزانية العامة والقرو�ض والهبات ،و�إلغاءالنفقاتغرياملوزعةوالنفقاتالأخرى
والنفقاتالإ�ضافية ،والتطبيق ال�صارم للمزايدات واملناق�صات يف عقود احلكومة مع االطراف االخرى.
شمكافحة الف�ساد والر�شوة ب�شكل �صارم وتفعيل دور هيئات الرقابة ومكافحة الف�ساد.
صا�ستقاللية هيئة مكافحة الف�ساد والرقابة واملحا�سبة عن ال�سلطة التنفيذية التي ت�صرف املال العام.
ضا�ستقاللية وحرية االعالم واملجتمع املدين ملاميثالنه من رقابة على ممار�سات احلكومة حتد من
االنحراف اىل الف�ساد.

 .2املوازنة احلديثة
.

.
.

.

.

أاعتماد ا�سا�س اال�ستحقاق يف التنظيم املحا�سبي احلكومي واعداد النتائج بدال من اال�سا�س النقدي
وا�ستخدام اال�ساليب الكمية وحما�سبي الكلفة.
بمراجعة الهيكل التنظيمي لوحدات الدولة.
تتوفري املحا�سبني اجليدين والذين لهم القدرة على التحليل وخا�صة امل�س�ؤولني عن اعداد وتنفيذ ورقابة
املوازنة باال�ضافة اىل كوادر فنية مدربة على ا�ستيعاب املفاهيم احلديثة للموازنات.
ثالبد ان تلعب اجلامعات الدور اال�سا�سي بتوفري املخت�صني من اخلريجني وتطوير قابليات املوجودين
حالي ًا يف العمل امليداين.
جت�شكيل فريق م�شرتك بني اجلهات املعنية املالية والتخطيطية واالقت�صادية لو�ضع الت�صورات التي
حتقق االهداف اال�سا�سية والتي تتطلب اعادة النظر يف قانون ا�صول املحا�سبات العامة وقانون املوازنة
من حيث االعداد والتنفيذ والرقابة.

 .3ا�ستيعاب التمويل اخلارجي للتنمية

�أ .ايجاد �آلية ا�ستيعاب دائمة للقرو�ض واملنح واملعونات
1 .1ايجاد �آلية ا�ستيعاب دائمة يدمج فيها املجل�س التنفيذي ال�ستيعاب تعهدات املانحني اجلاري ت�شكيله يف
وزارة التخطيط واللجنة اال�شرافية العليا على التمويالت الأجنبية وجلنة متابعة ومراجعة تنفيذ
امل�شاريع التي ميولها البنك الدويل.
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.2

2تكوين قاعدة بيانات للقرو�ض وامل�ساعدات واملنح من واقع �سجالت البنك املركزي اليمني و�سجالت
وزارتي التخطيط واملالية لتكون مرجع ًا يف املراكز البحثية واجلامعات واجلهات ذات االخت�صا�ص
واملهتمني ،ودمج مهام تن�سيقها �ضمن مهمة املجل�س.

ب .ايجاد �آلية ملكافحة الف�ساد يف القرو�ض واملنح واملعونات
1 .1تفعيل دور اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة واجلهات الرقابية املخت�صة االخرى.
�2 .2إ�ستبدال الئحة تنظيم وا�ستخدام القرو�ض وامل�ساعدات واملنح واملعونات بقانون يتم ا�ست�صداره يكون
اكرث ا�ستجابة للم�ستجدات واملتغريات االقت�صادية واالجتماعية كم حدث يف م�صر – الأردن  -تون�س
–واملغرب.
3 .3ا�ستكمال الإ�صالحات امل�ؤ�س�سية ذات العالقة ويف االجال الزمنية املقبولة.
4 .4ت�شكيل جلنة فنية حما�سبية ملراجعة بنود ومكونات و�أهداف احل�سابات املفتوحة اخلا�صة بالتمويل
اخلارجي ومنع خمالفة اتفاقيات املانحني وقانون تنظيم وا�ستخدام القرو�ض وامل�ساعدات واملنح
واملعونات.
5 .5اجراء مراجعة �شاملة للمنح وامل�ساعدات املكررة لنف�س الأهداف واعتماد �سيا�سات متويلية قائمة على
اجلدوى االقت�صادية واالجتماعية و معيار الن�سب التمويلية املعتمدة لدول العوز املايل لدى �صندوق
النقد والبنك الدوليني وجتنيب بالدنا التمويالت الت�ضخمية.

 .4م�شروع ال�سوق املالية اليمنية
.

.

.

.

.
.

أتوفري ال�شروط العامة لعمل ال�سوق املالية واملتمثلة بو�ضوح الفل�سفة االقت�صادية للبلد وتوفر
اال�ستقرار ال�سيا�سي واالقت�صادي والت�شريعي وتنوع الأدوات املالية وان�سيابية املعلومات وفعالية نظام
االت�صاالت.
ب�إيجاد وتنفيذ �سيا�سة اقت�صادية ومالية وا�ضحتي الأهداف ومتكاملتني و�سيا�سة نقدية وا�ضحة تتحكم
مبعدالت الفائدة ،ون�سب االحتياطيات ،و�أ�سعار اخل�صم مبا ي�شجع اال�ستثمار يف الأوراق املالية وجذب
املدخرات وحتقيق اهداف ال�سيا�ستني االقت�صادية واملالية.
تعلى احلكومة ا�ستكمال �إن�شاء هيئة الأوراق املالية اليمنية وترفدها باملتخ�ص�صني واخلرباء يف
اال�ستثمار ويف الأ�سواق املالية وحتديد مهامها يف الآتي:
ث�إعداد درا�سة جدوى اقت�صادية ومالية لإن�شاء بور�صة �صنعاء للأوراق املالية والإ�شراف على �إن�شاء
م�ؤ�س�ساتها واختيار فريق الإدارة امل�ؤهل لت�سيري �أعمالها وبناء هياكل ال�سوقني االويل والثانوي.
جالإ�شراف على �إن�شاء �شركة مقا�صة الأوراق املالية.
حا�ست�صدار نظام �شركات حديث واجناز درا�سات تقييم لل�شركات وامل�صارف والإ�شراف على ت�أهيل �شركات
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م�ساهمة لإدراجها يف ال�سوق وو�ضع الأنظمة وال�ضوابط املتعلقة ب�إن�شاء �شركات و�ساطة �أوراق مالية
مهنية متخ�ص�صة ذات ر�أ�س مال منا�سب وتوفريالتدريب والت�أهيل للو�سطاء.
 .خو�ضع قواعد وقوانني الإف�صاح وال�شفافية تلزم ال�شركات بن�شر تقارير مالية مدققة ل�سنتني حالية
ومقارنة وتبني نوع وتبويب املحا�سية املتبعة ون�شر ميزانية وح�ساب �أرباح وخ�سائر ربعيه وايجاد �آليات
ملراقبة تنفيذ هذه القواعد.
 .د�إ�صدار معايري حما�سبة وتدقيق تتفق واملعايري الدولية والزام ال�شركات امل�ساهمة بتطبيق �أنظمة
حما�سبة حديثة م�ؤمتتة ومراقبة بيوت املحا�سبة.
 .ذفح�ص �آليات عمل ال�سوق يف جتارب التطبيق الأولية وامل�ساهمة يف اختيار طريقة التداول املعتمدة
وو�ضع موا�صفات �أنظمة التداول الإلكرتوين للبور�صة.
 .رت�شجيع �صناعة التحليل املايل واال�ستثماري وال�صحافة املالية وتطوير وبناء م�ؤ�شرات اقت�صادية
دورية ت�ساعد املحللني يف معرفة االو�ضاع احلالية لل�شركات والتنب�ؤ ب�أو�ضاعها امل�ستقبلية.
ا�ستخال�صات وتو�صيات اخرى حول الهوة اال�شكالية بني القوانني وال�سيا�سات وتطبيقها
لقد خل�صت مداوالت الفريق اىل خطورة الفجوة القائمة بني الن�صو�ص واملمار�سات واهمية
تركيزاالهتمام على م�شكلة :ملاذاالتطبق ال�سيا�سات والربامج املقرة؟ ومن الوا�ضح ان امل�شكلة لي�ست بدرجة
ا�سا�سية يف الن�صو�ص وامنا تتعلق ب�أ�سباب حتكم املمار�سات.
ا�سباب الهوة

 .5فجوة يف االرادة ال�سيا�سية العليا

وتتمثل بانعدام االرادة والقدرة لدى القيادة ال�سيا�سية لتنفيذ مايقر ويعلن من قوانني و�سيا�سات مما
يخلق هوة بني الن�صو�ص واملمار�سات تتعمم من اعلى الهرم القراري اىل اجزائه الأدنى .ويعرب النا�س عادة
عن هذه احلالة بـ»غياب الدولة».والأقرب اىل الواقع يف تف�سريها هو �ضعف القيادة امام مراكز النفوذ التي
تعطل دور الدولة مبا يف ذلك ال�سيا�سات والربامج.

 .6فجوة متويلية

وتتمثل بان امل�شاريع والربامج التنموية املخططة واملعلنة الحت�صل يف اكرثاالحوال على التمويل
الالزم لتنفيذها .ويرجع االمر �إما اىل عدم العمل من خالل اولويات تتنا�سب والقدرة التمويلية او اىل �سوء
توزيع موارد التمويل املتاحة.

 .7املركزية والف�ساد

ويتزايد �ضرر الهوة ال�سيا�سية مع املركزية ال�شديدة التي جتعل القيادة حتتفظ بقرارات تتعلق
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بالتنمية بينما لي�ست اف�ضل من يخت�ص بها ،فقطاع االعمال �سيتخذ هذه القرارات بكفاءة اكرب لو تركت له
عرب�آليات منا�سبة .وكذلك يزداد �ضرر املركزية مع وجود الف�ساد القوي النه يجري اكرث القرارات ل�صاحله.
وتتوا�صل �سل�سة الإ�ضرار ب�أن يدفع الف�ساد اىل االق�صاء والعنف �ضد املواطنني والذي ينعك�س با�ستحالة
الرقابة واملحا�سبة وباعرا�ض املواطنني عن ت�أييد احلكومة مما يبقيها �ضعيفة ،وينعك�س مبخاطر وتكاليف
ا�ضافية على الن�شاط االقت�صادي تعطل عملية التنمية.

 .8اغفال �شروط اخرى يف تخطيط ال�سيا�سات

مع �ضعف احلكومة يكون و�ضع ال�سيا�سات والربامج على الورق �أ�سهل من تطبيقها على ار�ض الواقع،
ومن تبعات ذلك :و�ضع الكثري من ال�سيا�سات مع علم وا�ضعيها با�ستبعاد تطبيقها ال�سباب �سيا�سية او فنية او
لأنها تتطلب ميزانيات كبرية ي�ستبعد توفرها؛ و�ضع �سيا�سات وبرامج م�ستورده التتنا�سب مع ظروف اليمن
االقت�صادية اوال�سيا�سية والإجتماعية مما ي�ؤدي ل�صعوبة يف تطبيقها؛ عدم تقييم ال�سيا�سات ب�شكل دوري
ل�ضمان ترابطها الع�ضوي واحرتام تزمينها املنطقي مما ي�ؤدي اىل عرقلة بع�ضها البع�ض الآخر؛ وعدم ا�ستيفاء
امل�شاركة الفعالة من قطاع االعمال والنقابات يف و�ضع وتنفيذالربامج وال�سيا�سات.
وتت�ضمن التو�صيات الآتية خيارات لردم الهوة املذكورة.
تو�صيات لردم الهوة

 .9حتديد امل�سئولية واملحا�سبة

لقد قدمت فقرات احلكم الر�شيد واملالية العامة اعاله خيارات ينبغي ان يت�ضمنها الد�ستور وقوانينه
التنفيذية لتحديد م�سئولية واخت�صا�صات املقررين ال�سيا�سيني( من رئي�س دولة ورئي�س وزراء ووزراء ور�ؤ�ساء
وحدات )بدقة من �أجل ت�سهيل القيا�س ومن ثم حتديد الثواب والعقاب ب�شكل من�صف؛ وحتديد �آليات رقابة
برملانية وق�ضائية واعالمية وحقوقية و�شعبية و�آليات حما�سبة ومعاقبة وذلك النهاء الهوة املذكورة وقطع
دابر الف�ساد.

 .10الالمركزية وتفوي�ض قطاع االعمال قدر ًا اكرب من القرارات االقت�صادية

وبهذا اخل�صو�ص اي�ض ًا قدمت فقرة �سيا�سات الكفاءة االقت�صادية خيارات بالمركزة الكثري من القرارات
االقت�صادية املتعلقة بدور منطقة عدن االقت�صادية وا�ستقاللية البنك املركزي ودور الوزارات واملجال�س
امل�سئولة عن ر�سم ال�سيا�سة االقت�صادية واالجتماعية وامل�ستدامة .ويعول على تفوي�ض هذه القرارات اىل
قطاع االعمال تقلي�ص الهوة بني الن�صو�ص واملمار�سات ورفع الكفاءة التمويلية وقطع دابر الف�ساد.

� .11ضمان الكفاءة يف املالية العامة ويف ا�ستيعاب الدعم اخلارجي للتنمية

وبهذا اخل�صو�ص قدمت فقرة كفاءة املالية العامة خيارات من �ش�أنها تر�سيخ العمل من خالل االولويات
واال�ستخدام الكف�ؤ ملوارد التمويل وقطع دابر الف�ساد ومبا يردم فجوة التمويل.
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ونو�صي بالعودة اىل تلك اخليارات والقرارات والعمل بها من اجل املعاجلات املطلوبة للهوة املذكورة.

تو�صيات فيما يخ�ص ال�شروط االخرى
.1
.2

.3

.4

 1حتري مالئمة ال�سيا�سات مل�شاكل الواقع.
2توفر �شروط املعرفة والتخ�ص�ص والنزاهة واحليادية احلزبية يف خمططي ومنفذي ال�سيا�سات
والربامج،
3تطبيق الربامج وال�سيا�سات بح�سب الرتابط والتزمني الذين يخدمان حتقيق اهداف التكامل عر�ضي ًا
وزمني ًا،
4احرتام ال�شروط ال�ضامنة مل�شاركة قطاع االعمال والنقابات يف الرقابة على ر�سم ال�سيا�سات وتنفيذها.

جلنة �صياغة الر�ؤية النهائية للفريق االقت�صادي
� .1أ.د .يحيى بن يحيى املتوكل
 .2د .حممد القطيبي
 .3د .حممد القاهري
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امللحق :رئا�سة وجلان امل�ؤمتـــــــر
رئا�سة امل�ؤمتر:
م

اال�ســـــــــــم

1

�أ.د .وهيبة فارع

2
3
4
5
6
7
8
9

د .عادل غنيمة
د� .سامية الأغربي
د� .أ�شرف الكب�سي
�أ.د� .سعاد ال�سبع
�أ� .أحمد العزعزي
�أ .ر�ضوان الهمداين
د� .سمرية داعر
د .منى املحاقري

ال�صفة
رئي�س اللجنة التح�ضريية -
رئي�س امل�ؤمتر
نائب رئي�س امل�ؤمتر
نائب ًا ثاني ًا للرئي�س
رئي�س اللجنة الفنية
رئي�س اللجنة العلمية
رئي�س اللجنة التنظيمية
رئي�س اللجنة الإعالمية
ع�ضو ًا
ع�ضو ًا

الهيئة اال�ست�شارية للم�ؤمتر
م
1
2

اال�ســـــــــــم
�أ.د .عبد العزيز املقالح
د .ح�سني العمري

3

د .يحيى املتوكل

4
5

د .حممد مطهر
د� .سارة العرا�سي

6
7
8
9

د .عزة غامن
د� .أمني الغي�ش
د .ا�سكندر الني�سي
د .عبد اللطيف حيدر

10

د .عبد العزيز الكميم
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امل�شاركون يف فرق العمل
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

الفريق ال�سيا�سي

اال�ســـــــــــم
د.عبدالرب حيدر
د�.أحمد �أحمد ال�صباغ
د�.أحمد �صالح ال�صباري
د�.أ�شرف الكب�سي
د�.أمني �أحمد الغي�ش
د�.إ�سكندر الني�سي
د.بكيل الزنداين
د.عبداجلليل حممد كامل
د.حممد قايد قا�سم
د.جمال يحيى احليدري
د.ح�سني علي نا�صر الو�شلي
د.خالد ح�سني
د�.سامح �سيف �سالم
د�.سنان عبداهلل الدعي�س
د.عبد ال�سالم ال�صباري
د.عبدالإله عقالن الوهباين
د.عبدالرحمن املختار
د.عبدالعزيزحممد الكميم
د.عبدالوهاب عبدالقدو�س الو�شلي
د.عبده علي عبداهلل البح�ش
د.علي الر�صا�ص
د.علي عرجا�ش
د.ف�ؤاد ح�سن �شرهان
د.فتحي ال�سقاف
د.حممد احمد م�شرح
د.حممد علي احل�ضرمي
د.حممد يحيى امل�أخذي
د.نبيل حممد العبيدي
د.يو�سف الوايف
د.يا�سر احلوري
د�.آمال عبد اهلل ج�سار
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م
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

اال�ســـــــــــم
د.حمود حممد العزاين
د�.أنور حممد الوادعي
د�.إ�سماعيل �إبراهيم الوزير
�أ.مطهر �أحمد املا�ضي
�أ.حممد ال�شوكاين
�أ.فهد �صالح قا�سم املعمري
�أ.ماجد ح�سني �سراج
�أ.عبدالكرمي الآن�سي
�أ.عبداهلل علي الرحبي
�أ.عبدالرحمن ال�شريف
�أ.علي حممد هارب حجوري
�أ.جابر يحيى البواب
�أ.جالل عبدالقدو�س اجلالل
�أ.عبداجلليل �سيف النهاري
�أ�.صابرين الأرياين
�أ�.أحمد عبداهلل ال�صويف
�أ�.أ�سامه اخلوالين
�أ.وليد اجلوبي
�أ.حميد علي �إ�سكندر
�أ.خالد �أحمد الرماح
�أ�.ساره ح�سن العومه
�أ�.أمني عبداهلل احلكيمي
�أ .يا�سر النجار
�أ.حممد مهدي الرميي
�أ.دنيا حممد عبد اهلل الفقيه
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الفريق القانوين
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

اال�ســـــــــــم
�أ.د .علي بن علي امل�صري
د .حممد من�صور ال�صايدي
د .علوي علي ال�شاريف
د .نبيل حممد �أبو هادي
د .عادل �صالح نا�صر طماح
د .م�صطفى عبد الرقيب املنيفي
د .حممد عبدامللك املحب�شي
زبري حممد علي حم�سن ال�صويف
د .عبدامللك ح�سني احليمي
د .يحيى ح�سن ال�صرابي
د .حميد اللهبي
�أ .يحيى املاوري
د� .أحمد عبد الوهاب الأكوع
د .ح�سني �أحمد ح�سن احلاوري
د� .ضيف اهلل علي الزمزمي
د .عبدالبا�سط حممد ال�ضرا�سي
د .عبداهلل �سعيد الكاندة
د .طاهر امليا�سي
د .ف�ؤاد املخاليف
د� .سارة حممد العرا�سي
د� .أحمد حممد راجح
د .علي �أحمد الزبري
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الفريق االجتماعي
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

اال�ســـــــــــم
د.عفاف �أحمد احليمي
د.فازع خالد امل�سلمي
د� .أحمد ح�سان غالب
د.منري عبداهلل �سعيد املخاليف
د� .سامية الأغربي
د� .سعاد ال�سبع
د�.أحمد عزان النويهي
د.بدرية �شم�سان
�أ�.إنت�صار الكب�سي
د.حمود �أحمد حممد الفقيه
د�.صالح الدين اجلماعي
د.عبداحلكيم املخاليف
د.عدنان ال�شعيبي
د.حممد لطف ال�سقاف
د.حممد هادي حممد
د.حممود عبداهلل عمر عجيلي
د.ها�شم مطهر احلمريي
د� .إبت�سام في�صل �شم�سان
د� .أمني �أحمد الزقار
د .نبيلة عبد اهلل عادل
�أ.خريية الرداعي
�أ�.صباح اال�صبحي
�أ.طارق �سلطان الزريقي
�أ�.أحمد �صالح علي املعاينة
�أ.فرحان �صالح ناجي ال�صباري
�أ.لينا حممد �أحمد العب�سي
�أ.نهى املخاليف
�أ.وليد عامر
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الفريق االقت�صادي
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

اال�ســـــــــــم
�أ.د .يحيى بن يحيى املتوكل
د .عبد العزيز ال�شوايف
د .نبيل حممد العلفي
د .عبده �صالح ال�شجري
د .حممد حممد القطيبي
د .حممد القاهري
د .ب�شرى عبد الكرمي راوية
د .عبد الغني �أحمد دومان
د .حممد احل�سيني
د .عبد العزبز نا�صر الكميم
د .عادل عبدالقوي ال�شرعبي
د .عبدالواحد العفوري
د .عبده ال�صباري
د .طه الف�سيل
�أ� .إميان �شريان
�أ.كمال عبد اهلل مالك
�أ.ح�سني مدرجه العوا�ضي
�أ.عبده عبد اهلل عبد املغني
�أ.جميل ح�سن جملي
�أ .عمر حممد غالب فارع
د .مطهر ال�سدمي
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جلـــــــان �إعداد الـــــر�ؤى العلمية
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

الفريق ال�سيا�سي

اال�ســـــــــــم
د.عبدالرب حيدر
د�.أحمد �أحمد ال�صباغ
د�.أحمد �صالح ال�صباري
د�.أمني �أحمد الغي�ش
د�.إ�سكندر الني�سي
د.جمال يحيى احليدري
د.ح�سني علي نا�صر الو�شلي
د�.سامح �سيف �سالم
د.عبدالإله عقالن الوهباين
د.عبدالرحمن املختار
د.عبده علي عبداهلل البح�ش
د.علي الر�صا�ص
د.فتحي ال�سقاف
د.ف�ؤاد ح�سن �شرهان
د.حممد علي احل�ضرمي
د.يو�سف الوايف
د�.آمال عبد اهلل ج�سار
�أ.ماجد ح�سني �سراج
�أ.جابر يحيى البواب
�أ.جالل عبدالقدو�س اجلالل
�أ�.أ�سامه اخلوالين
�أ�.أحمد عبداهلل ال�صويف

الفريق القانوين
م
1
2
3
4

اال�ســـــــــــم
�أ.د .علي بن علي امل�صري
د .حممد من�صور ال�صايدي
د .حممد عبدامللك املحب�شي
د .حميد اللهبي
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م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

الفريق االجتماعي

اال�ســـــــــــم
د .عفاف �أحمد احليمي
د� .أحمد ح�سان غالب
د .منري عبداهلل �سعيد املخاليف
د� .سعاد ال�سبع
د� .سامية الأغربي
د .بدرية �شم�سان
د� .إبت�سام في�صل �شم�سان
د� .أمني �أحمد الزقار
�أ.لينا حممد �أحمد العب�سي

الفريق االقت�صادي
م

اال�ســـــــــــم

1

�أ.د .يحيى بن يحيى املتوكل

2
3
4
5
6
7

د .عبد العزيز ال�شوايف
د .نبيل حممد العلفي
د .حممد القاهري
د .حممد حممد القطيبي
د .طه الف�سيل
�أ .عمر حممد غالب فارع
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-	 Adhere to free general and university education, promote private
investments in education system, develop curriculum, and bring
education institutions – both private and public- to official
standards to ensure alignment with the planned objectives and
goals.
Right of medication and insurance
-	 The State shall be obliged to provide integrated health care for
citizens and to enact efficient legislations to regulate health
systems and social insurance.
-	 Establish an efficient social security system that guarantees the
minimum livelihood for the poor and jobless.
-	 Develop the necessary legislations to secure all forms of care to
elderly people.
In the area of culture
-	 Create the proper physical structure for cultural development
to stimulate creative, artistic and literary production at the local
and central levels, revive oral and physical cultural heritage and
maximize its role as an asset to promote tourism and thus prop up
the national economy.
In the area of media
-	 Ensure independency of all the State media outlets and to
establish the Media Board to coordinate and regulate role by
these institutions translating the provisions of the Constitution
and the Law.
-	 Ensure independency of this profession within the public,
private or partisan media with basic rights related to training and
qualification, ensure decent living conditions for media people
and motivate them to work in accordance with the Media Code
of Conduct.
-	 Criminalize imprisonment of journalist and media people for
publication issues.
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In the area of education:
-	 The Conference emphasizes the top priority to advance education
and develop the educational system through clear and strong
constitutional foundations being the key to effect change. It also
called to provide guarantees for sustainable change at all the
State political, economic, social and cultural dimensions towards
positive change that stimulates better community awareness and
progress.
-	 Establish an efficient and effective educational system compatible
with human rights standards and objectively link education inputs
and outputs at all cycles to make the intended progress, promote
the national economy and meet the labor market demands.
-	 Establish a Higher Education Policy Council involving private
and public educational institutions, civil society and national
experts to:
1) Coordinate education-related policies at all cycles and
disciplines.
2) Propose the executive actions and strategies to implement such
policies.
3) Develop curricula, inputs and work force as well as financial
and physical resources.
4) Propose and develop pro-poor initiatives to encourage them
send their girls to school, provide incentives to outstanding
boy and girl students and offer scholarships to the poor and
students in remoter areas including girls to complete their
university and higher study inside or outside Yemen.
The Right of Education
-	 Mandatory basic education with strict implementation of this law
by the State.
-	 Create an efficient ECD system for young children including KG
and pre-school and obligate public institutions to allocate such
spaces for working women.
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torts.
Furthermore, the conference asserts that the Constitution must include
articles calling to:
-	 Finalize the transitional justice law so as to incorporate all the
transitional justice intents, principals and mechanisms as well as
the national reconciliation to eliminate all the consequences and
repercussions of the post-unity conflicts.
-	 Consider the international covenants related to human rights,
public liberties and equality as a key reference. In case of
contradiction or overlapping, is it preferred to adopt the one
guaranteeing more rights.
-	 Ban any actions or practices, by individuals and legal institutions
or any media or cultural content that might undermine the principle
of equality, discriminate between citizens, encourage fanaticism
or incite hatred and contempt.
-	 Foster the human rights structure by establishing the National
Human Rights Council with a board representing all the relevant
State sectors tasked to draw and approve rights and libertiesrelated policies and to support CSOs operating in this area.
-	 The State shall guarantee the basic economic rights for citizens:
food ,clothing and housing
-	 Adopt clear principles and mechanisms to empower women
economically, politically, socially and culturally under fair
representation, find out the legal guarantees to achieve that and to
protect women against all forms of violations topped by physical
abuse.
-	 Approve a constitutional provision banning child marriage,
depriving children from going to school and push them to beg or
exercise risky works.
-	 Provide efficient procedural and legislative mechanisms to
achieve the religious and constitutional intents of equality among
all segments in the society including Muhamasheen and to
integrate them.
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portfolio to run the fiscal, monetary and planning tools excluding
the Treasury.
7) Apply good governance principles and standards to promote
control and accountability, prohibit combining wealth and
politics to reduce the political influence of money, strengthen
transparency, integrity and anti-corruption, assurances that the
State will secure basic needs of citizens (food, water, housing) as
a means to achieve fair distribution of wealth, equal opportunities
and protection of the poor.
8) The Central Bank of Yemen is fully independent from the
government and is tasked to manage the State monetary policy
and not to cash from the government accounts with the necessary
legal amendments.
Three: The legal, social and rights-related guidelines
The conference affirms the Constitution should provide
adequate and clear guarantees - which cannot be understood otherwiseto support public liberties and the citizens’ basic rights: political,
economic, social and cultural. It should also provide in this chapter the
basic principles of the modern, democratic and civil State: freedom,
equality and the rule of law to ensure full and equal citizenship, prohibit
all forms of discrimination in rights and duties based on skin, color,
religion or region. Legal rights should also be ensured including the
right to have a fair trial under the principle “The defendant is presumed
innocent until proven otherwise”.
Meanwhile, the conference calls for rigorous criteria while
selecting members of the new Constitution Drafting Committee,
namely:
-	 Equal representation of the northern and southern provinces.
-	 The member should be expert in the constitutional, legal,
linguistic, political and economic spheres as well as other realms
of knowledge.
-	 The member should have 20- year minimum experience.
-	 The member record should be free of any professional or moral
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people.
-	 Full partnership between the three parties, the State and the
private sector and civil society in managing economy according
to favorable legislations to achieve such partnership efficiently
with the required support to strengthen the civil society structural,
human, physical, technical and logistic areas.
-	 Identify the priority economic sector (Agriculture - industry
- service - tourism), rehabilitate and develop same to drive the
national economy and channels its various sectoral activities
according to objective criteria and available resources.
-	 Establish a Higher Council for Economic, Social and Environment
policies made of local experts with fair representation of public
authorities, private sector and civil society organizations to:
1) Coordinate the State economic, social and environment
policies.
2) Propose plans and strategies as well as the necessary regulations
to support and implement these policies, promote environmental
awareness and stimulate positive initiatives towards rational and
sustainable use of available resources.
3) Formulation long-term visions, policies and strategies to revive
investment and eliminate the long-standing problems, secure
all political and legal guarantees and create the appropriate
infrastructure for attractive investment environment contributing
to the increase investment flows.
4) Propose appropriate policies to enhance the State’s efficiency in
absorbing external financing including loans, grants and aids.
5) Create an effective cash collection system for taxes, customs and
other duties levied at the central and local levels and improve their
bases, prohibit all forms of unlawful tax and customs collection
duties and other forms unlawful levies, link this system to the
sublime purposes and goals of the social security network and
development goals, improve the service system and the State
infrastructure.
6) Make a structural change to establish an Economy and Finance
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•	 Make an official apology to the people of Sa’ada and Harf
Sufyan and other war-hit areas since those wars were historic
mistake should not be repeated, reconstruct houses, mosques and
institutions and roads with compensation to those affected.
•	 Return displaced people and immediately release the remaining
detainees as a result of Sa’ada wars, disclose the fate of enforced
disappearances dead or alive and compensate them with fair
redress.
•	 Change the image of relationship between the State and other
social forces (military - tribal) to prevent importation of any
regional conflicts to avert Yemen from being a war spot by
proxy.
•	 Provide constitutional and legal assurances that ensure national
partnership and prevent power monopoly to avoid previous
wars.
Second: Economic guidelines:
The economic system:
The conference supports establishing an economic system
consistent with the nature of founding a new Yemen with the need for
the Constitution to provide:
-	 Establish the social market as a basis of the new economic system
and economic policies in a way to achieve balance between
requirements to launch the vital role of market and the business
sector in managing the economic affairs and employment and
the government intervention needs seeking social justice and the
minimum social protection for the various segments in the society,
especially the poorest and low-income people. In addition, to
promote strict environment protection standards and exploitation
of natural resources in a sustainable manner.
-	 Adopt the local economy approach to have independent local
budgets and economic and economic decisions by the regions.
-	 Natural resources in the mainland, the continental shelf and the
exclusive economic zone in the territorial waters belong to the
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system and structure of the State (simple or complex) and to outline
the following:
-	 Recognizing grievances suffered in the south, condemn all acts,
practices and violations that led to such injustices affected either
public or private rights of individuals which cannot be lapsed.
-	 Eliminate all the causes that led to this issue with its overall
dimensions: political, economic, social and cultural according to
fair and holistic solution formula accommodating the 20 points,
the 11 points as well as all the criteria that are supposed to be
provided by the transitional justice law.
-	 Fully respect the will of the Yemeni citizens in the southern and
eastern provinces demanding to rebuild the united Yemen in the
period to come.
The Sa’ada issue:
Being important, the conference recognizes the priority to
come to final decision for this issue with emphasis on the following:
•	 Establish a State of institutions capable to enforce its authority
and impose the rule of law on all governorates of Yemen.
•	 Equal sharing of wealth and power.
•	 Stop feeding wars and conflicts erupting every now and then in
(Sa’ada- Hajja - Imran- Jawf) as well as other areas, secure roads
and prevent all sorts of brigandage and checkpoints.
•	 Stop all actions jeopardizing interests of individuals like closing
customs entries and open them for farm exports, approve jobs
allocated to the governorate and re-instate civilian and military
employees forcibly stopped during the previous wars, pay their
legal dues in full, treat all victims of Sa’ada wars as martyrs, treat
and compensate the injured.
•	 Stop sectarian and regional incitement, eliminate the culture of
glorifying civil wars under any reasons in the media, mosques,
school curriculum, recognize religious and intellectual pluralism,
respect and protect freedom of expression rights through peaceful
means.
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-	

-	

-	

-	
-	
-	

power.
Form a National Security Council, chaired by the President of
the Republic and membership of the Prime Minister, speakers
of the Parliament and Shura Council as well as respective
ministers with the function to draw and approve defense
and security policies and to oversee implementation of these
policies.
Ban any political activity within the military and security
institutions, except casting their votes during elections and
referendums. Members of these institutions are prohibited
to join any political party, movement or group to ensure
professionalism and impartiality.
The civilian nature of the police institution, clarifying its role in
maintaining security, stability and domestic peace under direct
supervision by the regime, and to play its role according to strict
standards to respect public liberties and human rights stipulated
in the Constitution and local laws, international declarations,
treaties and conventions relating to public liberties and human
rights as well as political, economic and social rights.
The right of regions to establish local civilian police bodies
under the political authority of the region.
Establish a national emergency agency with adequate human,
physical, technical and logistic setup to be able to contain and
cope with emergencies caused by natural or human factors.
Rebuilding and restructuring the armed forces in accordance
with constitutional standards, requires an urgent priority, to
take the necessary steps and actions to end the problems of
forcibly laid-off and retired employees to immunize the military
institution against the effects and negative repercussions of the
past political crises.

The Southern issue:
The conference recognizes the priority to come to final decision
for the Southern issue with its decisive impact on the future political
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on one yield-style (oil or tourism), or by relying on loans and
foreign investment and hence become occupied by how to
distribute such funds rather than becoming productive.
9. If bureaucratic bodies grew significantly at the expense of
elected institutions which increases in the state budget deficit
and accumulates debt.
10. States with poor liberties and democratic record, in addition
to:
•	 Poor rule of law and lacking equality.
•	 Weak State power to impose its sovereignty all over its
territories. (For example, armed tribes share the state
sovereignty).
•	 Existing centrifugal forces and their interference in the
business of State institutions and bodies.
Building the armed and security forces:
With regard to these two important national institutions, the
conference affirms that the need for the Constitution to provide:
-	 The exclusive right of the State to recruit armed and security
forces and to ban any other party in the country to form armed
organizations.
-	 The exclusive right of the state to possess heavy and medium
weapons confiscate heavy or medium weapons possessed by
civil parties (individuals or groups) and to regulate carrying
arms under to the law.
-	 Identify foundations to build armed forces of all forms with
their affiliate facilities, notably national and professional
principles and combat doctrine.
-	 Determine the primary task entrusted to the military like
defending the homeland security and territorial integrity. It
should also stipulates the administrative, financial, political
affiliation of the military to the political power dependency is
complete, and not given any extraordinary powers of a political
nature, she graduated from the full supervision of political
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norms, conventions and covenants ratified by the State.
4. Adjust existing laws that are inconsistent with the provisions
of respective norms, conventions and covenants.
Good Governance:
Good governance process faces several obstacles that vary in
nature and degree of negative impact in terms of culture and intended
economic and political development. They can be summarized as
follows:
1. If the governing bodies are unable to clearly decide on financial
payables and between what is private and public. Instead, public
resources are used to achieve personal interests of the ruling
class.
2. If the State bodies are not considering the law as the fundamental
basis in managing their affairs, and to the contrary, they arbitrarily
apply the law to normal people excluding senior officials and
influential figures.
3. If the state cannot reduce the large number of legal and procedural
rules that hamper investment and production, whether internal
or external, and thus push for non-productive rapid profitable
development activities, which fuels up speculation at the expense
of creating material wealth.
4. If the regime priorities are incompatible with development
and lead to squandering available economic resources through
misuse.
5. Narrow, closed and non-transparent information basis to help
the decision and public policy making process.
6. If corruption is increased and widespread as a culture and
mechanism in the country without strict deterrence in place.
7. If the regime enjoys no strong legitimacy and poor public trust
which generates oppression, confiscation of rights and violation
of human rights.
8. If the State reached the point when funding its economy relies
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to further advance the local tasks including the establishment
and rehabilitation of local police according to the security
needs of each region, ensure efficiency, effectiveness and
sustainability of the decentralization formula. At the end of this
stage, a conference for the local authority shall be convened and
authorized to approve the final formula related to the structure
of the State in accordance with the multi-dimensional priorities:
political, economic, social, cultural, and security as frames that
enhance the modem and democratic Yemen civil state; the State
of freedom, equality, rule of law and equal opportunities.
C- The electoral system:
The Conference highlights the need to strengthen the political
system of the new State with efficient and effective electoral system
that conforms to the country needs and achieves the sublime purposes
and objectives of the new democratic system, in terms of:
-	 Equal representation of citizens within the legislative
authority at the local and central levels in addition to all
other State authorities.
-	 Fully express the voters’ will.
-	 Reduce the margin of uncalculated votes.
-	 Fair representation of religious and social minorities in
the parliament.
Rights and liberties:
1. The State shall adopt all human rights-related principles,
standards and liberties consistent with the provisions of Islamic
Sharia and embodied in the international norms, conventions
and covenants.
2. These rights and liberties shall be considered an integral part
of the new Constitution of the Republic of Yemen.
3. Laws shall not contain any provisions contrary to international
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required by the following general guidelines:
8) Form of the political system
a- The political system:
Regarding the political system, the conference affirms the
need to have constitutional provisions stating:
-	 Build strong foundations for a modern and democratic Yemeni
civil state governed by the principles of freedom, equality and
the rule of law.
-	 Adopt a republican pluralistic form of government based
separating between the three authorities: the executive, the
legislative and judiciary authorities with a presidential system
whose decrees and constitutional powers are subject to full
control by the parliament, accountable before the parliament,
which has the right either to grant or withhold the vote of
confidence from the presidential administration.
-	 The President of the state, among other constitutional functions,
shall enjoy a higher reference and exclusive mandate as to
maintain the Constitution, protect the national unity and to
ensure safety of the State and its territorial integrity.
-	 Identify the presidential term, two non-renewable terms
provided this article not to be amended whether due to political
consensus or through Parliament approval or a referendum, to
ensure stability of the political system and apply the principle
of peaceful transfer of power.
b- Structure of the State:
With regard to the form of the State, the conference reasserts
the need for the Constitution to provide the following:
-	 Adopt an initial draft concerning the structure of the State,
namely: a decentralized multi-regional State.
-	 Transitional government for a specific period of time during which
efforts should be made to find well-established administrative
and financial system, build and rehabilitate human resources
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executive authority, hold it accountable and uphold the noconfidence vote alongside its fundamental right in enacting
legislations, while the Shura Council retains the power of
legislations final approval if request by the executive authority to
revise any of the laws passed by the House of Representatives. The
Shura Council also retains the right to approve key nominations
in the State authorities and institutions prior to issuance by the
President.
-	

The administrative system:
The Conference stresses the need to have a constitutional
provision to establish an efficient and effective administrative
system applying good governance standards in terms of integrity,
accountability, anti-corruption, equal opportunity, impartial public
post, prohibiting combination between wealth and public office, subject
public post to competency standard and under which all public staff in
the state administrative apparatus enjoy the same financial benefits that
meet their living needs and maintain their dignity, with fair automatic
annual increment equals price hike of goods and services to protect
staff income against inflationary effects.
The Academic Conference, meanwhile, believes that any
formula to build the new Yemeni state and its structure should come free
from any multi-dimensional effects inherited by wrong or utilitarian
practices in the past both before and after the reunification of the
country. Free from interests by political and social forces or dictated
by foreign powers whatever their influences and local extensions are.
It also emphasizes that any formula-based political system
and State structure should invoke scientific and objective standards
that express the enshrined collective Yemeni identity, the fundamental
rights and priorities of the Yemeni society and its cultural and regional
diversity, especially the right to share their opinions over economic,
social, cultural and security policies, both at the central and local levels
in a bid to ensure sustainable and effective political system and also
maintain the optimal balance between all forces within the society as
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capitals.
-	 The right of individuals, groups of citizens or various civil
associations to challenge unconstitutionality of laws passed by
the parliament before the Supreme Constitutional Court.
6): Form of the electoral system.
The proportional representation in the closed national list
and large-scale constituencies was adopted without representation
threshold and the largest remainder method in distributing votes.
7): Form of the administrative system:
An agreement was reached to adopt a three-tier administrative
decentralization and local government: unitary - regional - local
(district).
The group has also agreed on the importance for the Constitution
to embody everything mentioned above and to include a constitutional
provision prohibiting modification, addition or omission of any
constitutional text that may undermine the State political system, form
of the electoral system, form of the government or threatens rights and
liberties.
- The legislative authority:
With respect to the legislative authority, the Conference stressed
the need to have constitutional provisions to include the following:
-	 Establish a two champers legislative authority: the House
of Representatives and Shura Council as upper house called
while convening joint sessions (the National Council, or the
Omma Council) Joint sessions shall be presided over by the
Speaker of the Shura Council with the Speaker of the House of
Representatives as deputy.
-	 Ensure equal representation of regions in the upper chamber
(the Shura Council).
-	 The House of Representatives retains the right to oversee the
115
https://qau.edu.ye/elibrary

ƪƯŚƄƫřƾƴƏƺƫřŹřƺŰƫřƮƗŶƫƾưƿŵŚƧǃřźưţŒưƫř

4) Form of the political system:
It was agreed to propose the presidential political system based
on the complete separation of authorizes
5) Organization of authorities:
It was agreed on the two -chamber legislature.
Regarding the judiciary authority, it was agreed to adopt the
following:
1. Stipulate the financial, administrative and juridical in dependence
of the judiciary authority.
2. Adopt the dual justice system.
3. Oversee constitutionality of laws by establishing a supreme
constitutional court.
4. Individuals and businesses shall be allowed to file
unconstitutionality cases.
For the executive authority, it has been agreed to exercise
its constitutionally enshrined powers, such as drawing the state
public policy and law enforcement. However, it is banned from
submitting bills to the legislative authority, nor dissolve the House
of Representatives to maintain separation between authorities and
balance.
- The judiciary authority:
The conference stresses the importance to promote the new
Yemeni state, with a judiciary authority enjoying full independence
and adopt professional standards and competence with respect to its
work force like judges, prosecutors and state attorneys strengthened
by competent and effective judicial inspection body.
-	 Establish a supreme constitutional court, as the final resort with
regard to ensuring the constitutionality of laws, and deciding on
issues relating to conflict of powers among the state authorities
and institutions to be able to play its role away from any political
or regional influences. Therefore, the constitution should state
that the court official headquarter shall be in one of State regional
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aggregate, they reflected creative efforts and outstanding giving
displayed by professors and researchers.
First: Political guidelines:
State-building:
The Academic Conference political vision concerning the state
structure and system builds on our awareness that this founding stage
must take into account the country’s need to build a political system
and ,thus, propose an appropriate formula for structure of the state that
fully incorporates priorities and wraps up failures that accompanied
the state-building process following May 22nd., 1990 and, at the same
time, maintain national cohesion and unity of the national territory.
1): Identity of the state:
A Yemeni federal Arab Muslim independent and sovereign
state, which cannot be assigned, or any part thereof.
• The state religion is Islam, Arabic is its official language and the
Yemeni people is part of the Arab and Muslim nation while Islamic
Sharia is the main source of all laws, power belongs to the people
who can exercise it directly through referendums and general or
local elections, or indirectly through the legislative, executive and
judicial authorities or through elected local councils.
2) Form of the government:
Republican democratic and parliamentary regime and
presidential political system that separates between authorities and
ensure political pluralism and peaceful transfer of power.
3) Structure of the State:
All members of the political team as well as the Drafting
Committee agreed to adopt a unitary State structure.
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brought up by the four groups were discussed and approved.
The fourth stage 8-20 June:
Academic visions reached by the working groups were printed
out and finally approved by the Conference. The stage concluded with
the closing plenary session dated 15 August, which marks the end of
the Academic Conference. It witnessed final discussion of outcomes
reached by four working groups; draw the conference final general
visions pertaining to all tabled issues to be approved as outcomes.
We would like to emphasize in this regard that the conference
will keep updated will all developments, especially those related to
the NDC and that another session would be convened to evaluate such
outcomes. The Conference would like also to express appreciation and
gratitude to well-known Yemeni thinker, poet and writer Prof. Abdul
Aziz Al Maqaleh for honoring us with his valuable speech, which
will form key part of the conference documents, and for sponsoring
the conference closing session. Thanks go to Dr. Amat Al Razzaq
Ali Humad, Minister of Social Affairs and Labor, for attending the
opening ceremony of the concluding session, Eng. Hisham Sharaf
Abdullah, Minister of Higher Education and Scientific Research, for
attending the session and delivering a valuable short speech. We are
also thankful to Shura Council Members, MPs, officials, academics
and NDC delegates for honoring the Academic Conference.
General Guidelines - Final
Below are the final visions and guidelines concluded by the
four working groups: political, economic, legal and social groups
which underwent a serious and fruitful discussions over the past two
days, which reflected consensus among the conference participants
and their conviction enhanced with unwavering certainty that Yemen
needs at this stage more mature proposals and contributions mature,
an expression of national responsibility and national conscience away
from any personal interests. We would like to emphasize that these
conclusions cannot replace the well-informed and well-analyzed
visions regarding the different issues handled by the conference. In
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The Conference Proceedings
The idea to kick off the Academic Conference in Support of the
NDC came out in April 3rd. few days after the comprehensive National
Dialogue started. To this end, a preparatory committee was setup and
a steering board headed by Prof. Wahiba Farea’a - Conference ChairChairman of QAU Board of Trustees. In addition, four working groups
were formed: the Politics team, chaired by Dr. Abdulrab Haider,
the Economic team, headed by Dr. Yahiya Al Mutawakil, the Legal
team headed by Dr. Ali Al Masry and the Social team headed by Dr.
Afaf Al Haimi. Each team comprised as well a number of professors,
researchers and activists.
All the four groups considered all the issues being addressed
by the NDC, so that outputs to incorporate the national priorities at
this stage of democratization, state building and outlining the form of
future political system.
The conference events and activities were carried out in four
stages:
The first phase 3-15 April:
During this phase, which spanned over the period 3-15 April,
all preparatory works were finalized, study and research plans and
mechanisms developed and adopted while field visits by research
teams conducted.
The second phase 15-16 May:
It witnessed the official inauguration of the Academic
Conference in Support of the NDC and the conference had stopped at
the results achieved by the field research teams.
The third stage 18-30 May:
In this phase, field activities were accomplished including field
visits to a number of universities and research centers in the capital
Sana’a and several governorates, to discuss and enrich the preliminary
findings of studies and research concluded by the four working groups.
It was concluded by the second plenary session during which visions
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Hence, organizers of the national dialogue conference realized
that the political background of the delegates alone is not enough when
it comes to the exceptionally important franchises being addressed by
the NDC and cannot offset the scientific expertise of universities. This
comes at a time academia and researchers need to be integral part of
the National Dialogue texture, to ensure more in-depth understanding
of the NDC issues for further analysis and to come up with solid
and complete formulation of general directions with constitutional
nature. Such directions, on the other hand, will form the reference
while drafting the new Yemeni constitution by the Commission to be
appointed under a Presidential Decree and which will begin its work
after concluding the NDC on September 18, 2013, in accordance with
the Gulf Initiative Executive mechanism.
Given the importance of the topic and absent interaction, the
Academic Conference played as a parallel conference, self-existent
whose final views and outputs are independent and useful to the final
NDC outcome or possibly crosscut with them. This is due to good
intentions and sincere will displayed by the conference participants
and organizers. Despite the limited funding sources and in view of
the supreme national interests, these outputs are designed to embody
of the principle of CSR dictated by the professional conscience and
national responsibility shared by academics, researchers, experts and
intellectuals taking part in the conference. These outputs clearly express
academic performance standards and above all scientific integrity.
Acknowledgements
The academic conference is hereby pleased to express deep
gratitude for the attention and interaction shown by some NDC male and
female delegates throughout the conference workings. Thanks go also
to all those high-profile figures and personalities in the conference for
their attendance and participation including the final session academic
and that their valued opinions will be highly considered.
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functions. QAU and the conference supervising board were also
interested in having a conference that is objective in approach, impartial
from political affiliations and petty interests away from the political
intrigues, which characterized the transitional period and invoked
only by academic performance standards primarily scientific integrity
which is regarded as the law of scientists and academia, the stock of
universities, higher institutes and research centers and community trust
on them, their outputs and insights made to address the different issues
and problems.
In this respect, a number of Yemeni universities responded to
the Academic Conference in Support the National Dialogue based on
academic partnership and to keep in touch an issue ranked high on
national priorities’ agenda. Prominent professors and researchers in
these universities, and activists from multiple institutions seriously
engaged in the conference activities varying from field visits to
workshops, seminars, expanded conferences attended by 180 academics,
researchers and activists, who enriched with their contributions the
four basic visions tabled to the conference, namely: the political vision,
economic vision, the legal and social perspectives.
The participants have shown matchless perseverance when
it comes to voluntary work expressing a sense of high patriotism
towards their homeland and the critical franchises at this moment in
history, which was reflected in the form of final visions covering the
four conference areas and submitted to the comprehensive NDC.
A Parallel Conference
The Academic Conference vision revolves around the principle
of broad national partnership, both scientific and professional, which
esteems expertise and respects specialties, after witnessing the poor
representation of academia and experts in the comprehensive National
Dialogue due to dominating political consensus criteria, which affected
other categories in the society, women and youth. This led to notable
knowledge gap facing most NDC members while handling the core
issues. Instead, foreign experts and academics were invited.
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and most mature form of community participation, as stipulated by the
NDC regulatory and reference document.
With this initiative, the University join efforts with previously
adopted successful pilot initiatives. Just like this one, they all express
the spirit of academic and scientific responsibility towards urgent
national priorities, for example, the First Private Higher Education
Conference in Yemen back in 2001.
Vision ... Mission ... Objectives
The Academic Conference in Support of the National Dialogue
comes as part of a vision emphasizing the need for an extended national
partnership, both scientific and professional, that values and respects
specialties toward a modern civil state.
The Conference statement goes: To provide specialized
scientific and professional insights combining efficiency and expertise
standards, valuate mass public opinion and motivate same to contribute
in shaping the contours of modern civil state through dialogue.
Objectives can be summarized as follows:-	 Provide supportive scientific insights to the comprehensive
NDC.
-	 Take advantage of academic expertise, thinkers and scientists
from the different research and academic institutions in Yemen.
-	 Harness potential scientific and research institutions to serve
the community and national issues and priorities topped by
stimulating the democratic drive, embodying social justice and
equality values in the new Yemen.
Academic Partnership
Since the idea to hold the Academic Conference in Support of
the NDC emerged in April this year, Queen Arwa University (QAU)
has been keen to go about the event in close partnership with all public
and private universities in order to mobilize the biggest number of
academia, intellectuals, political activists and qualitative civil society
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In the context of responsible academic interaction
accompanying the comprehensive National Dialogue, being the most
important franchise of the democratic transition in Yemen and given
the significance of the comprehensive National Dialogue in terms of
reconciliation and agreement as a fruit of the political reconciliation
and the extraordinary importance of the NDC outcomes, which
will form the only reference frame to formulate the social contract
(Constitution), the NDC will provide an overall national vision on how
the future political system, structure of the state and its institutions
will be.
Based on the principle of social responsibility shouldered by
universities, as an ethical framework under which university activities
and qualitative interventions are organized and oriented to serve the
community around, such mandate can be expanded to accommodate
contributions that go beyond their traditional role i.e. supplying the
community with highly qualified cadre, to include quality initiatives
that often seeks to employ science potentials to provide insights and
ideas, and perhaps, proven scientific solutions for the most complicated
community issues.
Aware of its scientific and historical responsibility at this
turning point in Yemen’s contemporary history, on which Yemenis build
great hopes to move towards a better future and civil democratic state;
state of freedom, equality and the rule of law and institutions; Queen
Arwa University has launched, through its Center for Studies Strategic
an initiative to convene the Academic Conference in Support of the
National Dialogue , over the past three months since the launching in
May 15, 2013 until the closing session in August 15, 2013, with studious
efforts by the Chairman of the Board of Trustees and as expressed
by the University Rector Wahiba Farea’a in collaboration with a
number of academia and universities. The organizers wanted from this
conference, as its name indicates, to be a source of considerable and
reliable support for the comprehensive National Dialogue, as the best
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The Academic Conference in Support of the Comprehensive
National Dialogue May – August 2013

Closing Session
Sana’a 14-15 August 2013

The Final Communiqués
(Vision)
Drafting Committee:
1. Prof. Waheeba Fare’e
2. Dr. Abdulrab Haidar
3. Dr. Suad Al Saba’a
4. Dr. Adel Ghanima
5. Ahmed Hassan
6. Mr. Ahmed Al Azazi
7. Mr. Yasin Al Tamimi
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Office for its readiness to have the final visions printed… We hope so…
To conclude, I want to deeply thank the NDC General Secretariat for taking
part in the proceedings of this conference to NDC delegate for sharing their ideas
and inputs. I want to seize this opportunity to echo the need to implement these
outcomes as complementary part to the NDC. Huge voluntary efforts were made
and deserve to be valued by the NDC by getting them materialized. In addition,
the list of researchers can serve as sound research source to assist in achieving the
intended goals at this critical time at all levels.
Finally, I would like once again to welcome all the participants in this
national occasion and hope to meet again, if needed, for the sake of our homeland
and nothing else!
Best Regards and May Peace be Upon You All
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to overcome all the political, economic and social problems.
If intellect leaders are the best ones to express these desires, then, their
practical participation in identify all routes of democratic life is essential in a country
where politics dominate every life aspect with either power hopefuls to harness the
State potentials on the basis on regional, partisan or categorical ends or spectators
waiting for the worst to come without doing anything. Yemen can accommodate
all Yemenis and that the crisis would not be bypassed without participation by all
in shaping its future starting with admitting errors and determination not to repeat
same.
Today’s meeting is not the first one and will not be the last since these
visions enhance common elements based on objective analyses realizing the
need to pay attention to all community issues-related dimensions. Therefore, the
scientific visions concluded did not ignore the social, health, education, revenge,
media, Qat and the situation of woman, child and youth setup and calls to enhance
the role of woman and youth being the driving forces for prosperity if properly
trained and qualified to play such roles. On the other hand, outcomes did not stop
only at the areas of the new Constitution, god governance, national reconciliation,
transitional justice and alignment between the national regulations and international
human rights conventions but far exceed them to address the economic approach,
sustainable development, economic efficiency, financial policy, State budget,
foreign funding, social justice policies and reforms to be adopted while managing
the country’s resources, new oil policies and economic provisions to be inserted
in the new Constitution. Of course, the structure of the State, form of the political
system, Southern and Sa’ada issues constitute the key pillars of all the findings.
Ladies and Gentlemen;
I’m trying to be short and not going to get into findings since that task is left
to the conference but let me express my thanks for all the researchers who have
shared their ideas with us who spared no effort to finalize this national project
using their own priceless knowledge for free despite the numerous hardships they
borne at least the power cut offs and conflict between this project and scheduled
exams as well as annual research duties. We also highly appreciate the efforts
exerted by the four team leaders, teachers and staff of QAU for their inputs to
make this gathering a success and the Regulatory Committee for their tireless
work to collect the scientific material. Thanks goes also to the Capital Secretariat
represented by the Mayor Abdulkader Ali Hilal, for their warm hospitality to host
the closing session of this extraordinary voluntary endeavor, Yemen Mobile Co.
for readiness to print the conference research book and UNDP Yemen Country
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in a democratic way to conclude more open outputs that encompass homeland as
a whole and not narrow or individual ends. The team was occupied by the idea
how to overcome the crisis beyond personal convictions or interests. Hence, the
process involved four stages including the preparation stage in April followed by
the formulation of ideas and visits to the research and scientific institutions up to
the second stage during which the mission was launched. Meanwhile, the third
stage covered consultations and plenary round workshops attended by experts from
all the centers which received the working groups while the final stage revolved
around seminars inside and outside QAU, formulation of draft final visions and
the preparation for the final session to present the outcomes, discuss them during
a general conference for approval.
Therefore, all written documented materials presented here are ideas and
visions elicited from scientific papers, discussions and meetings and not just attitudes
and reactions which confirms that the real guarantor to get them implemented is
the national, moral and religious will and belief before any foreign guarantees
to make the democratic transition process in the right course. We are keen to
come out with the best possible visions in coordination and collaboration with
all segments in the society and to be adopted and utilized being a complementary
effort to serious and sincere national dialogue to institute a modern and prosperous
nation.
Such scientific effort preceded by lengthy preparation and organization
process during which lots of difficulties and hardships were faced to have more
grounds which unite than divide use, reach that sense of teamwork to develop the
logical frame for meaningful dialogue among us. This indicates the importance
to link scientific and research effort with the political, social, economic and legal
courses of life and the important role universities play in all areas to share building
the nation. Universities should play enlightening role away from blind fanatic
views. With their human capacities, they can play leadership roles to strike the
right balance and bring all views together to avoid inter-community clash by
levelling the playing ground for decent citizenship for all Yemenis, which can be
attained through purposeful dialogue beyond violent means some communities
slipped to.
Ladies and Gentlemen;
If the Yemeni peoples unique in its belief, ethics and its struggle down
ages, such uniqueness poses a real guarantor for the NDC among others i.e.
democracy and international guarantees to reach to the safe side thanks to the
inherent nationalistic sense in the conscience of every citizen and the true desire
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Welcoming and Introduction
By:
Prof.Dr. Waheeba Fare’e
Director of the conference chairperson
of Queen Arwa University
https://qau.edu.ye/elibrary
Very good morning to all of you and you are welcome to this distinguished
national scientific event…. For myself and on behalf of the Academic Conference
Coordinately Board and teaches in the different Yemeni universities and research
centers warmly welcome you to this conference being organized by Queen Arwa
University looking forward to a new Yemen.
I would like also to thank attendance and interaction by the participating
elite during the proceedings of this unique conference, which reflects your
awareness of this sensitive time the country is passing through and for realizing
your self-motivated historic responsibility without support by anyone except the
basic research infrastructure provided by QAU during the period from April 3rd.
until now which yielded these visions concluded in relation to the urgent issues
being tabled to this conference jointly with several national leaders for further
discussion and approval through a meaningful dialogue utilizing this historical
chance granted to Yemen and Yemenis to be part of towards Yemen of justice,
equality and the rule of law.
This Conference represents an honest independent approach towards a
new Yemen and an additional popular support for the national will stepped up to
build the State, an exceptional impartial support to the Comprehensive National
Dialogue to come out from the status quo as a sophisticated form of community
participation which poses an integral part of NDC components which all accepted
to address our accumulated problems turned to be a deep crisis. We should
recognize that is not only political but incorporates social, economic and legal
dimensions. When we made up minds to coordinate and organize these efforts
under an academic frame, we stopped quite long at one question i.e. What Do We
Want?
There came an honest answer as a result of collective effort, which sought
to sensitize one single team embodying all elements across the geographical, social
and political spectrum under a transparent mechanism to steer the working groups
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