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قراءة في استجابة الدستور وبعض القوانين الوطنية للمعايير الدولية الخاصة بالحقوق 
 المدنية والسياسية

 

تُشكل منظومة الحقوق المدنٌة والسٌاسٌة االطار المرجعً لتطور الفضاء السٌاسً وتعزٌز 
مستوٌات المشاركة العامة للمواطنٌن فً الفعل الدٌمقراطً، كما ٌفصح مستوى احترامها والتقٌد 

الي بااللتزامات التً توجبها عن حقٌقة االرادة السٌاسٌة الحاكمة فً أي بلد، لكونها تشكل تحدٌاً 
نزعة استبداد أو شمولٌة بما تتٌحه من ضمانات للتطور السٌاسً والحقوقً على قاعدة التعددٌه 

 فً كافة المستوٌات.
، 3122ولقد شكل مستوى تقٌد الدولة الٌمنٌة المنخفض للؽاٌة، ما قبل إندالع ثورة فبراٌر 

لدٌها، وهو ما انعكس فً بمنظومة الحقوق المدنٌة والسٌاسٌة إفصاحا جلٌا عن ارادة االستبداد 
مجموعة قٌود واسعة على ممارسة هذه الحقوق واختالالت خطٌرة فً المشاركة العامة 
والتعددٌة الوطنٌة. ولضمان هذه الممارسة االستبدادٌة ودٌموموتها تعرضت المنظومة التشرٌعٌة 

المصادق علٌها  الوطنٌة، التً ٌفترض ان تتوائم مع االتفاقٌات الدولٌة الخاص بحقوق االنسان
من الجمهورٌة الٌمنٌة، لتدخالت مختلفة بؽرض اعاقة فرص التطور الدٌمقراطً الٌمنً 
وإؼالق الفضاء العام امام مشاركة المواطنٌن وضرب التعددٌة السٌاسٌة والثقافٌة واالجتماعٌة 

ن على المستوى الوطنً، وعالوة على ذلك فقد تم تقدٌم مقترحات قوانٌن، من بٌنها قانو
للصحافة والمطبوعات وقانون خاص بحقوق المؤلؾ  وقانون خاص باالعالم السمعً 
والبصري وااللكترونً وقانون خاص بحماٌة الوحدة الوطنٌة  وقانون خاص بضمان الوصول 
ً وإرتداداً  إلى المعلومات، تُشكل بمحتوٌاتها ضربة نهائٌة لهامش الدٌمقراطٌة الذي كان ُمتاحا

 دولة االستبداد. خطٌرا وصرٌحا نحو
وتكشؾ طبٌعة االلتزامات التً ٌرتبها العهد الدولً الخاص بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة عن 
مقاومة عمٌقة لدى الدولة الٌمنٌة فً هذه الصدد وعدم رؼبتها باالستجابة لهذه االلتزامات، وذلك 

لسلطة وتُمكن لكون طبٌعة الحقوق الواردة فٌها ستُضعؾ بشكل عمٌق ادوات االستئثار با
المجتمع من إٌصال ارادته وصوته واالفصاح عن تنوعه. ولذلك ٌصبح على االنتقال 
الدٌمقراطً الٌمنً الجدٌد االستجابة لعملٌة بناء جدٌدة فً المنظومة الحقوقٌة الوطنٌة تكفل تنقٌح 

رٌة التشرعٌات الوطنٌة من مؤثرات العهد السابق الشمولٌة وتعدٌل ما ٌلزم من نصوص دستو
وقانونٌة بؽرض تعزٌز االستجابة الوطنٌة لمنظومة الحقوق الواردة فً العهد الدولً للحقوق 
المدنٌة والسٌاسٌة وبما ٌحقق الرؼبة الوطنٌة بدولة مدنٌة حدٌثة قائمة على المواطنة المتساوٌة 

 وحكم القانون.
 

 :اليمني الدستور

 إنشاء من عام عقب ،2992 عام ماٌو فً شعبً استفتاء فً الٌمنٌة الجمهورٌة دستور إقرار تم
 االن النافذ الدستور وٌتكون ،3115 عام وفً ،2995 عام فً تعدٌلٌن شهد وقد الموحد، الٌمن

 .مادة 273 من
 ٌؤكد كما ،(6) المادة فً للسلطة السلمً والتداول والحزبٌة السٌاسٌة التعدٌد الدستور وٌضمن

 المساواة الدستور ٌكفل كما. اإلنسان لحقوق العالمً باإلعالن بالعمل الٌمن التزام( 7) المادة فً
 فً والتعبٌر والرأي الفكر حرٌة وٌضمن ،(52) المادة فً للمواطنٌن والواجبات الحقوق فً

 والحقوق المتساوٌة المواطنة ٌضمن الٌمنً الدستور إن القول ٌمكن عام وبشكل(. 53) المادة
 الوحدة دستور على التعدٌالت أن إلى اإلشارة ٌجب ولكن. للمواطنٌن المدنٌة والحرٌات السٌاسٌة

ً  شكلت  تقٌٌداً  2995 عام فً األول التعدٌل تضمن حٌث المتساوٌة، المواطنة ضمان فً تراجعا
 أن على تنص كانت التً( 32) المادة تؽٌٌر فتم المواطنٌن، بٌن الكاملة المساواة لمبدأ

 تمٌٌز وال العامة والواجبات الحقوق فً متساوون وهم القانون أمام سواسٌة جمٌعهم المواطنون)
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 أو االجتماعً المركز أو المهنة أو اللؽة أو األصل أو اللون أو الجنس بسبب ذلك فً بٌنهم
 متساوون جمٌعهم المواطنون) ٌلً كما النافذ الدستور فً( 52) رقم المادة فً لتصبح ،(العقٌدة

 األصل أو اللون أو الجنس على التمٌٌز رفض إلى إشارة دون ،(العامة والواجبات الحقوق فً
 المساواة على تنص( 52) المادة أن ورؼم. العقٌدة أو االجتماعً المركز أو المهنة أو اللؽة أو

 ٌكون أن) الجمهورٌة لرئاسة نفسه ٌرشح من على تشترط( 212) المادة أن إال المواطنٌن، بٌن
 ً  البرلمان لعضوٌة نفسه ٌرشح من على( 75) المادة وتشترط( اإلسالمٌة الشعائر على محافظا

ً  ٌكون أن)  الترشح حق من المسلمٌن ؼٌر من المواطنون ٌحرم) وذلك( الدٌنٌة للفرائض مؤدٌا
ً  ٌكون أن فً حقه من المتدٌن وؼٌر المسلم ؼٌر المواطن حرمان ٌمتد بل ً  أو للوزراء رئٌسا  نائبا
 الوزراء رئٌس فً تتوفر أن تشترط الدستور من( 242) المادة ألن الوزراء من وزٌراً  أو له

 .2(النواب مجلس عضو فً توفرها الواجب الشروط والوزراء ونوابه
 لكل النواب مجلس لعضوٌة الترشٌح االنتخابات حق( 75،54)المادة فً الدستور كفل لقد

 المواطنة بمبدأ تخل اشتراطات وضعت( د) فقره الدستور من( 75) المادة أن ؼٌر مواطن
 قٌمٌه معاٌٌر شروط عدة ضمن من النواب لمجلس المرشح على اشترطت حٌث.التمٌٌز وتكرس

ً  منضبطة وؼٌر  األخٌر وهذا الدٌنٌة، الفرائض وتأدٌة والخلو االستقامة شرط مثل أخالقٌا
 من الٌهودٌة للدٌانة المعتنق الٌمنً ٌحرم وبالتالً اإلسالمٌة الدٌنٌة الفرائض على فقط ٌنسحب

 .ٌعتنقها التً الدٌنٌة الفرائض فٌها بما الشروط كل علٌه انطبقت لو حتى الحق هذا
 الرجـال شقائق النساء) تنص حٌث النساء، تجاه تمٌٌزاً  الدستور فً( 42) المادة تتضمن كما 

 وهو( القانـون علٌـه وٌنـص الشرٌعة وتوجبه تكفله ما الواجبات من وعلٌـهن الحقوق من ولهن
 تبدو للشرٌعة متشددة تفسٌرات رهن حقوقهن وٌجعله للنساء، بالنسبة المساواة مبدأ ٌقٌد ما

 .النساء تجاه التمٌٌزٌة القوانٌن من الكثٌر فً واضحة
وعالوة على ذلك تقوم بعض التشرٌعات الوطنٌة بتقٌٌد بعض الحقوق الواردة فً الدستور، 

 رقم األهلٌة والمؤسسات الجمعٌات قانون مع الدستور من (65) تعارض المادةومثال على ذلك 
 حٌث تكفل المادة الدستورٌة حق المواطنٌن فً تنظٌم أنفسهم مع الدستور. 3112 لسنة( 2)

 من( 25-5) المواد ٌشترط القانون موافقة الحكومة، فالمنظمات )وفق وتكوٌن المنظمات، وهنا
 .المختصة( الجهة موافقة عند إال االعتبارٌة الشخصٌة تكتسب وال تتأسس ال القانون

ولذلك كله، ٌجب على اي تعدٌالت دستورٌة ان تتضمن نصوصا واضحة تؤكد على ضمانة 
حق المواطنٌن فً التعبٌر عن الرأي، وحرٌة الصحافة، والحق فً االعتصام و واالضراب 

لة الحرٌة فً النصوص والتجمع السلمً وتنظٌم المسٌرات بما ٌتجاوز االشارة العابرة لمسأ
 الحٌاة فً اإلسهام حق مواطن لكلالتً تفٌد بأن ) (37) المادةالحالٌة للدستور وخصوصا فً 

 الرأي عن واالعراب الفكر حرٌة  الدولة وتكفل والثقافٌة، واالجتماعٌة واالقتصادٌة السٌاسٌة
(، وهنا ٌجب التنبه  ان القوانٌن الوطنٌة مثل قانون القانون حدود فً والتصوٌر والكتابة بالقول

الصحافة والمطبوعات وقانون التظاهر والتجمع السلمً مثالً ٌشكل نموذجاً لالعتداء التشرٌعً، 
كما سنجد الحقاً، على الحق فً الرأي والتعبٌر والحق فً االحتجاج والتظاهر واالعتصام، 

ولٌة الضامنة لهذه الحقوق، وهكذا تُصبح عبارة )فً حدود وهما الٌتقٌدان بالمعاٌٌر الحقوقٌة الد
القانون( الوارده فً المادة الدستورٌة هً ذاتها من تُلؽً الكفالة الدستورٌة بممارسة هذه الحقوق 

 لحقوق العالمً اإلعالن من 29 المادةللمواطنٌن، كما تتناقض هذه المادة فً الدستور مع 
 الرأي حرٌة فً الحق إنسان لكل) أن على تنص والتً الٌمن،، المصادق علٌه من قبل اإلنسان
 التماس وحرٌة التدخل من بمأمن اآلراء اعتناق حرٌة الحق هذا وٌضمن عنه والتعبٌر

(. وكل ذلك ٌستلزم اجراء تقٌٌد دون الوسائل بمختلؾ وإذاعتها وتلقٌها واألفكار المعلومات

                                                           
2
 اإلنسان لحقوق الدولٌة االتفاقٌات) لندوة عمل ورقة المتوكل، دمحم.د ،(الدولٌة الشرعة فً اإلنسان وحقوق الٌمنٌة القوانٌن) 

 3112 صنعاء، ،(الٌمنٌة والتشرٌعات
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تعدٌالت دستورٌة تضمن ازالة هذه التناقضات مع المواثٌق الدولٌة عالوة على النص الصرٌح 
 على ضمانة هذه الحقوق المختلفة كما اشرنا اعاله. 

 المكفولة الحقوق بتقٌٌد وتقوم الدستور مع تتعارض التً القانونٌة النصوص تعدٌلكما ٌجب 
ً  تتضمن التً الدستور مواد تعدٌل، كما ٌجب باالساس مواده فً للمواطنٌن  ضد تمٌٌزٌة نصوصا
 بدون المتساوٌة المواطنة مبدأ على التأكٌدبما ٌضمن  والنساء، المسلمٌن ؼٌر من المواطنٌن

 .استثناء
 

 المنظومة التشريعية
 والمطبوعات الصحافة قانون

 

 الحرٌات ومصادر االستبداد عهد من بالخروج مبشرة الٌمنٌة الجمهورٌة تأسست 2991 عام فً
 على عالوة االنسان وحقوق الدٌمقراطٌة على قائم جدٌد وطن وتأسٌس للدولة الشمولً والشكل
 وعلى. والتعبٌر الرأي حرٌة مقدمتها فً تأتً التً الحرٌات منظومة وتكرٌس وحماٌة ضمان
 ارستها التً القانونٌة منظومتها ان إال الجدٌدة الجمهورٌة به وعدته الذي التبشٌر هذا من الرؼم
 فً الصادر والمطبوعات الصحافة قانون لٌقدم الوعود، هذه بتقوٌض الفور على قامت الحقا
 مسألة على الحقٌقً التأكٌد فً انذاك الولٌدة الدولة تردد عن مثالٌا نموذجا الوحدة عام نفس

 المشار القانون وسلبٌات تعقٌدات أن على التأكٌد فورا وٌمكن االعالمٌة، والوسائل الرأي حرٌة
 لتشمل عقوبات او اجرائٌة عقبات او معٌنه قٌود على تحتوي  فٌه محدده نصوص تتعدى الٌه

 محصلته فً وٌبدوا الصحافة، وحرٌة الحراٌة لحرٌة كلً بشكل مناهضا ٌبدوا الذي  القانون
 الصحافة. وحرٌة الرأي لحرٌة الوطنٌة الدستورٌة الكفالة مضامٌن الفراغ تشرٌعً جهد

( والتً تنص على أن حرٌة المعرفة والفكر 36( فً القانون رقم )4وابتداءاً من المادة )
والصحافة والتعبٌر واالتصال والحصول على المعلومات حق من حقوق المواطنٌن لضمان 
االعراب عن فكرهم بالقول والكتابة أو التصوٌر أو الرسم أو بأٌة وسٌلة اخرى من وسائل 

ة لجمٌع المواطنٌن وفق احكام الدستور وماتنص علٌه احكام القانون. وفق التعبٌر، وعً مكفول
السٌاق ٌبدو النص ضامنا لهذه الحق االصٌل لكنه ٌُمكن إدارك العقده من عبارة "وماتنص علٌه 
احكام هذه القانون" حٌث القانون ٌحتوى على عقوبات شدٌد القسوة تتصل بممارسة هذا الحق! 

عدام بتهمة الكتابة والنشر، والموجود فً قانون العقوبات، الذي ٌحٌل إلٌه )وفً مقدمتها حكم اال
( من قانون الجرائم 237، وهً هنا الماده )3قانون الصحافة والمطبوعات ما عجز عنه(

والتً نصت على عقوبة االعدام الذاعة اخبار او بٌانات او  2995( لسنة 23والعقوبات رقم )
 األضرار كله ذلك شأن من وكان مثٌره، دعاٌة إلى مدع أواشاعات كاذبة أو مؽرضة 

 الفزع إثارة أو ، العسكرٌة للقوات الحربٌة بالعلمٌات أو البالد عن للدفاع الحربٌة، باالستعدادات
... الخ! وهذا النص إضافة إلى قسوته العالٌة الشعب فً المعنوٌة الروح إضعاؾ أو الناس، بٌن

وٌتٌحه للتأوٌل، ومع تفهم القول باالخبار الكاذبه، لكن الٌمكن ابدا فهو الٌضبط الفعل المجرم 
ضبط معنى كلمة "ُمؽرضه"، أو "دعاٌة مثٌرة"، أو ماذا ٌعنً بالضبط "إضعاؾ الروح 
المعنوٌة فً الشعب"، وبالتالً فالنص هنا ٌُتٌح للقاضً أن ٌُقرر احكام االعدام تجاه الصحفً 

ٌح، بل النه ُمؽرض وفق وجهة نظره، وحتى لوكان الخبر إذا فسر خبره لٌس بكونه ؼٌر صح
صحٌح فهو ٌمكن ان ٌفسره بانه ٌُثٌر الفزع بٌن الناس، او ٌُضعؾ الروح المعنوٌة.. وهكذا! وما 

( من قانون العقوبات ٌنسحب 237ٌتعلق بهذه التعرٌفات الفضفافه للفعل المجرم فً نص الماده )
نون الصحافة والمطبوعات النافذ والذي ٌمنع على العاملٌن ( من قا214تماماً على نص المادة )

فً الصحافة المسموعة والمرئٌة والمكتوبة، وكل من صاحب الصحٌفة ورئٌس التحرٌر 

                                                           
3
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المسئول وصاحب المطبعة ودور النشر والصحفٌٌن االمتناع عن نشر وتداول واذاعة ما ٌمس 
صالح البالد العلٌا. ما ٌُثٌر النعرات القبلٌة الشرٌعة او مبادئها او ٌحقر دٌانات اخرى. ما ٌمس م

او الطائفٌة او الساللٌة او المناطقٌة او العنصرٌة او ما ٌُسبب الفرقة بٌن الناس. وما ٌؤدي 
تروٌج االفكار المعادٌه للثورة واهدافها ومبادئها او ٌمس بالوحدة الوطنٌة وٌشوه التراث 

الخ! وهً كل نصوص وتعبٌرات قابلة للتأوٌل بشده  والحضاره الٌمنٌة والعربٌة واالسالمٌة...
 بما ٌمس وٌقٌد الحق فً حرٌة الرأي والتعبٌر، وهذا ما ٌبدو الؽرض منها.

وتتضمن المواد المختلفة فً قانون الصحافة والمطبوعات مجموعة إعاقات وقٌود واسعة تتعلق 
 الُمتاح والثانً بحق ممارسه المهنة الصحفٌة ذاتها. بمستوٌٌن، االول متعلق بنطاق الحرٌه

 أنوٌمكن االسهاب فً االجتهاد التشرٌعً لتقٌٌد نطاق ممارسة حرٌة الرأي، وفً ذلك ٌجب 
 تحدٌد ٌتم ، حٌثالقانون من( 31) المادة فً والنص ،(5) المادة فً الوارد نصال إلى نشٌر
 وأهداؾ مبادئ الدستور، أسس اإلسالمٌة العقٌدة: باآلتً بمحدد الصحافة حرٌة ممارسة نطاق
حٌث ٌُمكن التأوٌل الواسع الذي ٌُتٌحه النص من النٌل من اي  .، الوحدة الوطنٌةالٌمنٌة الثورة

رأي قد ٌفسر بكونه ٌنال العقٌدة االسالمٌة وفقا لموقع التلقً والتأوٌل للرأي، ومع تفهم حساسٌة 
تقول مثال برؼبتها بشكل اخر للنظام السٌاسً المنصوص  الشأن الدٌنً، إال ان اي وجهة نظر

علٌه فً الدستور ستُصبح قطعا فعالً جرمٌاً ٌُعاقب علٌه القانون. وٌمكن التأكٌد أٌضاً هنا ان هذه 
المحضورات ذات الطبٌعة المطاطه التً ٌشٌر إلٌها القانون ؼٌر دستورٌته إذا ادت إلى جزاء 

والقائل  والعقاب التجرٌم لعدالة المقرر الدستوري المبدأ أن ارباعتبجنائً على من تعرض لها، 
 تضمن قد) لعقوبة المقرر للقانون النص ٌكون أن ٌشترط( بنص إال عقوبة وال جرٌمة ال) بأن
 النص هذا ٌأتً أن ضرورة بمعنى علٌه، المعاقب للفعل مانع جامع تحدٌد نفسه، الوقت فً

 ً  العناصر، هذه عدى ما دون ٌستؽلق وأن علٌه المعاقب للفعل المكونة العناصر لكافة متضمنا
 المعاقب الفعل هو ما تحدٌد فً الموضوع لقاضً أو االتهام سلطة إلرادة األمر ٌترك ال بحٌث
 للقانون النافذة للنصوص المقررة المحظورات نطاق فً مستوفى وؼٌر وارد ؼٌر هذا كل علٌه
 والمشار إلٌها اعاله. 4(النافذ

وإضافة إلى ذلك ٌُمكن االشارة إلى قٌود اضافٌة اخرى على نطاق الحرٌة فً القانون، حٌث 
المعنى و ،مصادرها من المعلومات على للحصول الصحفً ٌلزم بأن (34) المادةٌتضمن نص 

الحاصل هنا هو لٌس الجهة او الشخص/ المصدر الذي ٌتوفر على المعلومات الصحٌحة، بل ان 
 ٌصبح بالتالً)وٌكون هذا المصدر ذو عالقة وظٌفٌه تحدٌدا بالمعلومات توفر له حق اٌصالها،  

 رالمصد وإنما المنشورة والمعلومات البٌانات صحة لٌس النشر سالمة مدى تحدٌد، فً المعٌار
 على وتوافر النشر، صح بالنص، المقرر المصدر هو كان فإن منه المعلومات تلقً تم الذي

واالمر ذاته الوارد فً  ،5(العقاب ٌستوجب لمحظور مقارفة بمثابة كان لم وإن القانونٌة السالمة
 .من القانون (61) المادة نص ٌنسحب أٌضاً على 34المادة 

 ٌخالؾ من كل ٌعاقب( من نص القانون التً تقول بانه )216بالطبع تجاوز المادة ) والٌمكن
وهو نص  (سنة عن تزٌد ال مدة بالحبس أو آالؾ عشرة عن تزٌد ال بؽرامة القانون، هذا أحكام

تحدٌداً الفعل  ؼٌر دستوري من حٌث كونه الٌقرر بالضبط ماهً الواقعه المعاقب علٌه وماهو
 المخالؾ لـ "احكام هذا القانون" الذي ٌُقرر الجزاء الجنائً وفقاً الرتكابه!

اما ما ٌتعلق بالقٌود الخاصة بممارسة مهنة الصحافة فً القانون فهً متعدده وواسعة وتم 
 االسهاب فٌها، وهً تتعلق بحق مزاولة المهنة وبكٌفٌة اصدار الصحؾ.

( منه على ان العمر الالزم لٌتاح للمرء ممارسه مهنة الصحافة 2) وٌقضً القانون فً المادة
( لمن ٌتولى موقع رئاسة التحرٌر، مع اضافة التفرغ 36( عاما، لٌرتفع هذا العمر إلى )32هً )

                                                           
4
)حرٌة الرأي فً نطاق التشرٌعات الٌمنٌة(، نبٌل الدمحمي المحامً، ورقة عمل مقدمة إلى الحلقة النقاشٌة حول قانون الصحافة  

 3119والمطبوعات، نقابة الصحفٌٌن، ٌولٌو 
5
 )حرٌة الرأي فً نطاق التشرٌعات الٌمنٌة(، نبٌل الدمحمي ، مصدر سابق 
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( 25) هً الجزائٌة المسئولٌة وسن عام،( 26) هً ةٌنالمد األهلٌة سنبالمطلق لذلك! ورؼم ان 
 ً ( لوحده، وهو امر ال معنى له إال باعتباره 32نة الصحافة هو )فان سن ممارسة مه.. عاما

  الصحافة حرٌة ممارسة فً الشخصً على الحق اضافة تشرٌعٌه تستهدؾ المزٌد من التضٌٌق
وٌتعارض بشكل جلً مع حق الفرد بممارسة حقوقه كامله اذا بلػ سن الثامنة عشر، وهو امر 

 .م القوانٌن ومع الشرعة الدولٌة لحقوق االنسانفً محصلته ٌخالؾ الدستور وٌتعارض مع معظ
وٌمنح القانون سلطات واسعة لوزٌر ووزارة االعالم فً ما ٌخص تقرٌر مصٌر الصحؾ 
والصحفٌٌن، فللوزارة الحق الكلً فً منح بطاقة التسهٌالت للصحفً المراسل او سحبها او 

( 21كما تفصح عن ذلك المواد )الؽائها او عدم تجدٌدها دون ان تكون معنٌة بابداء االسباب 
 (.35( و)23و)

 المصرح األحزاب اإلفراد،: التالً على الصحؾ إصدار حق القانون من( 44)وتحصر المواد 
 .اإلبداعٌة الجماهٌرٌة المنظمات العامة، المعنوٌة الشخصٌات لهم،
 حرمان ٌعنً فذلك ومؤسساتها ومراكزها الدولة هو الهام المعنوي الشخص بأن علمنا ما) وإذ
 كشخص ٌعرفون هؤالء ألن الحق، هذا من الخ،...  الجمعٌات الشركات المؤسسات: من كل

. طبعا هذا ٌتعلق بمن 6(بٌنهما فارق وثمة عام، معنوي شخص: ٌقول والقانون خاص معنوي
ٌملك الحق فً التقدم لطلب ترخٌص بداٌة، حٌث تأتً عقب ذلك مجموعة شروط اخرى ُمتعلقة 

(، ومنها ما هو ٌتعلق براسمال 47( و)46(و )45الترخٌص وهً وارده فً المواد ) باصدار
الصحٌفه وطبٌعتها ومحررٌها وصفتها ... والخ، وكلها اجراءات ذات طابع تعجٌزي لم ٌعد 
معموالً بها فً الكثٌر من الدول حٌث ٌتم االكتفاء فقط باشعار الوزارة، ان وجدت، او الجهة 

 أن الصحٌفة التً ستصدر فقط.المعنٌة باالمر بش
ٌُشكل نموذجا ُمكثفاً حول جهد  2991( والصادر عام 36إن قانون الصحافة والمطبوعات رقم )

تشرٌعً لالعتداء على ضمانات ممارسة حرٌة الرأي والتعبٌر فً الجمهورٌة الٌمنٌة، وٌفصح 
ا الحق، كما ٌتناقض عن اعتداء واسع وممنهج على الكفالة الدستورٌة للمواطنٌن بممارسة هذ

ً مع الشرعة الدولٌة لحقوق االنسان وااللتزامات التً ترتبها على الدولة الٌمنٌة من حٌث  تماما
ضرورة ان تضمن حق ممارسة حرٌة الرأي والتعبٌر لكل المواطنٌن وان تعمل لذلك على 

ن ان روحه وبنٌته موائمة منظومتها التشرٌعٌة بما ٌُحقق ذلك، والمشكلة فٌما ٌتعلق بهذا القانو
بمجملها ُمناهضة للحرٌات وال ٌتعلق االمر ٌتعدٌالت محدوده هنا وهناك بل االمر ٌتعدى ذلك 
إلى ضرورة صٌاؼة وتقدٌم مشروع قانون جدٌد للصحافة ٌضمن تحقٌق الكفالة الدستورٌة 

لحقوق االنسان للحرٌات وٌتقٌد بشكل بالمعاٌٌر الدولٌة الواردة فً االتفاقٌات الدولٌة المختلفة 
 الُمصادق علٌها من قبل الجمهورٌة الٌمنٌة.

 :والمسيرات المظاهرات تنظيم قانون
 

، وٌفرض هذا القانون 3114( فً العام 39صدر قانون تنظٌم المظاهرات والمسٌرات رقم )
 فً هً التً السلمٌة والتجمعات واالعتصامات واإلضرابات المسٌرات علىقٌوداً مختلفة 

وفق  شترطٌُ  حٌث طرٌقها، عن السلمً التعبٌر المواطن حق ومن التعبٌر وسائل من األصل
ً  الداخلٌة إبالغ ( من هذا القانون5المادة )  عن إٌضاحات مع أٌام ثالثة عن الٌقل وقت قبل كتابٌا
 ،والشعارات واألسباب األهداؾ وذكر واالنتهاء السٌر وخط االنطالق ومكان ووقت تارٌخ

ً  البالغ ٌكونعلى و  ومهنهم اللجنة وأعضاء رئٌس أسماء فٌه موضحة لجنة من علٌه موقعا
ً  الجهة كان إذا وعناوٌنهم القانونً. وهنا  الممثل قبل من علٌه التوقٌع فٌكون منظمة أو حزبا

 التً البٌانات تلك ومنٌُسرؾ النص القانونً فً طلب المعلومات والبٌانات من الجهة المنظمة 
 وارفاق والمسٌرة المظاهرة واسباب اهداؾ بذكر المتعلقة بٌاناتال الشتراطها مبرر ال

 من التحقق حق سمً ما المختصة الحكومٌة الجهة منح وكذلك) خاللها سترفع التً الشعارات
                                                           

6
 سابق مصدر ، الدمحمي نبٌل ،(لٌمنٌةا التشرٌعات نطاق فً الرأي حرٌة) 
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 على االعتراض مبررات االمنٌة االدارة تمنح البٌانات هذه كون البالغ فً جاء ما صحة
 كوسٌلة السلمً التجمع فً الحرٌة حق من منظمٌها وحرمان ومنعها والمسٌرات المظاهرات

 .7(الرأي عن التعبٌر وسائل من اساسٌة
 تعدٌل حق ،الداخلٌة هنا وزارة وهً ،المختصة لجهةالحق ل القانون من( 6) المادةكما تُقرر 

بما قد  انتهائها ووقت سٌرها وخط وتجمعها انطالقها نقطة أو المسٌرة أو المظاهرة بدء موعد
ورؼم ان  ،الٌتفق مع ارادة المواطنٌن فً التظاهر واهدافهم من تحدٌد موعده وحٌثٌاته االخرى

( تمنح الحق لمنظمً المسٌرة باالعتراض على قرار وزارة الداخلٌة عبر القضاء 6ذات المادة )
نحها وبشكل مستعجل إال ان هذه السلطة المخوله لوزارة الداخلٌة بتلقً البالغ قبل ثالثة اٌام وم

 وقالحق أصل عطلٌُ  السلطة فً تؽٌٌر مسار االحتجاج وموعده وؼٌر ذلك هو فً جوهره
 تعطل كما والسٌاسٌة المدنٌة بالحقوق الخاص الدولً العهد من32 المادة فً علٌه المنصوص

 .اإلنسان لحقوق العالمً اإلعالن من29 المادة علٌه نصت الذي التعبٌر حرٌة فً الحق
من القانون لتعزز من صالحٌات وزارة الداخلٌة فً فض المظاهرة )إذا وقعت  (9وتأتً المادة )

(  كما جاء فً الفقرة )أ( من بواجبها القٌام عن السلطة إعاقةاعمال تُعد جرائم أو من شأنها 
المادة، والمشكلة هناك هو عدم تحدٌد الجرائم التً ٌُمكن على اثرها فض المظاهرة، كما ان 
عبارة ) من شأنها إعاقة السلطة( هً عبارة فضاضه ؼٌر ذات معنى واضح ٌُمكن المساءلة 

كم والتنفٌذ فً آن واحد، علٌه، والمادة بذلك تمنحها وزارة الداخلٌة سلطات التفسٌر واصدار الح
وهو ما قد ٌوفر فرصة واسع لالعتداء على هذا الحق من قبل سلطة تنفٌذٌة وفق فهمها 
وتفسٌرها لمجرى استعمال المواطنٌن لهذا الحق بدون ضابط او رقٌب قضائً أو ؼٌره. كما 

لتً تخول ٌنسحب ذات السلطة الواسعة لوزارة الداخلٌة فً الفقرة )ج( من ذات المادة، وهً ا
.( وهنا الفتنة إلى تدعو هتافات أو خطب المسٌرة أو المظاهرة فً القٌت إذالها فض المظاهره )

ً بـ "الفتنة" وٌصبح تأوٌل اي هتاؾ او  الٌقوم النص فً القانون بتحدٌد ماهو  المقصود تماما
ٌرٌة الواسعة خطاب ٌُلقى فً المظاهرة باعتباره "فتنه"، ومن ثم فضها، رهن بهذه السلطة التفس

التً منحها القانون لوزارة الداخلٌة، بدون ان ٌتم االلتفات إلى كون الخطب والهتافات من وسائل 
التعبٌر عن الرأي وحق دستوري اصٌل للمواطنٌن الٌُمكن لجهة إعتباره وتحدٌده بكونه فعالً 

القانون ال ان ُمجرماً من عدمه سوى القضاء، على أن ٌنضبط أٌضاً تحدٌد ما هو ُمجرم بنص 
 ٌُترك لسلطة تقدٌرٌة فضفاضة للقاضً.

ً  حظراً  ٌحظر) على التالً (27) مادةوتنص ال  مسٌرة أو بمظاهرة القٌام أو اإلعداد مطلقا
( وهنا تُصادر هذه المادة .أراضٌه ووحدة الوطن بسالمة أو الجمهوري بالنظام المساس تستهدؾ

التظاهر، وذاك عبر تجرٌم االعمال التحضٌرٌة بداٌة حق مكفوال مكفوال للمواطنٌن وهو حق 
للمظاهرة، وهو لٌس فعال ٌُعاقب علٌه القانون كونه فعال ؼٌر ناجز وال ٌُمكن الفصل بكون 
سٌؤدي إلى جرٌمة أكٌده! كما تُلحق المادة هذا الحظر بحق المواطنٌن فً التظاهر والتجمع 

" أراضٌه ووحدة الوطن بسالمة أو مهوريالجالسلمً بما ٌُسمٌه نص القانون "المساس بالنظام 
ً وٌُمكن تأوٌلها بشده إعتماداً على الزاوٌة أو الموقع  وهذا تعبٌرات عامه ؼٌر منضبطه قانونا
الذي ٌتم من خالل النظر لالمر، هذا عالوة على كون الحظر ٌمس حق المواطنٌن فً الخروج 

ً حقهم فً للتعبٌر عن رأٌهم فً النظام السٌاسً وإعالن رفضه لو  ارادوا، وٌُصادر جذرٌا
تفضٌل خٌار سٌاسً اخر ٌخص شكل النظام ولٌكن مثالً رؼبتهم باختٌار النظام الملكً والتخلً 

ً عن 27عن الشكل الجمهوري للنظام الحالً. وبذلك ٌبدو نص المادة ) ً جلٌا ً تشرٌعٌا ( افصاحا
مكفول دستوراً وتنص علٌه  االعتداء على حق التجمع السلمً والتعبٌر عن الرأي وهو امر

 االتفاقٌات الدولٌة لحقوق االنسان الُمصادق علٌها وطنٌاً.

                                                           
7
، عبدهللا قائد قحطان المحامً، مركز التأهٌل والعون والمسٌرات المظاهرات بشان م3114 لسنة( 39) رقم القانون فً قراءة 

 http://www.qlayemen.com/?page_id=345القانونً لحقوق االنسان، عدن، 



 8      المرصد اليمني لحقوق االنسان -م 3122التقرير السنوي لحقوق االنسان     

 

إن من الحٌوي للؽاٌة تعدٌل النصوص القانونٌة الُمعقٌة لضمان حق التجمع السلمً، والتً 
ً ما ورد فً المواد  تتناقض مع احكام الدستور والشرعة الدولٌة لحقوق االنسان، وخصوصا

 (.39( من قانون تنظٌم المظاهرات والمسٌرات رقم )27و) (9( و)6(و )5)
 :جريمة التعذيب

 

وٌجعلها  فً نصوصها دتطوٌر التشرٌعات الوطنٌة بما ٌؤدي إلى تالفً القصور الوارٌجب 
تفاقٌة الدولٌة لمناهضة التعذٌب، ولتحقٌق ذلك ٌجب االلتفات بشكل رئٌسً لقانون تتوافق مع اال

المعنً بشكل اساسً باالمر، وفً نصوص  2995( الصادر عام 23) الجرائم والعقوبات رقم
ذي ٌؤدي إلً الموت بر التعذٌب التعبحٌث ٌُ (من القانون 277) تعدٌل المادةهذا القانون ٌجب 

بما ٌجعلها تشمل  ( من ذات القانون275) تعدٌل المادةجرٌمة قتل عمد. كما من الضروري 
عرٌؾ الدولً الوارد فً االتفاقٌة الذي ٌشمل كل انواع ٌستجٌب للتجمٌع أنواع التعذٌب وبما 

ٌؤدي إلى عدم إفالتهم من  على القائمٌن على جرائم التعذٌب بما ةلعقوباوتشدٌدا  التعذٌب
ً  .العقاب تعدٌل قانون الجرائم والعقوبات بحٌث ٌتضمن النص على ومن الضروي أٌضا

  من قبل الجهة التً ارتكبت التعذٌب.عادة التأهٌل تعوٌض العادل للضحاٌا وأحقٌتهم بإال
 بحٌث العسكرٌة والعقوبات الجرائم قانون من( 61( و)52( و)26)  المواد تعدٌلكما ٌجب 

 وتشدٌد، التعذٌب لمناهضة الدولٌة االتفاقٌة ماتنص علٌه حسب التعذٌب تعرٌؾ على شملت
 التعذٌب. جرائم مع ٌتناسب بما العقوبات

 

 

 

 

 


