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 الرشيد للحكم لإلصالح اليمين التجمع رؤية

 الوطنـــــي احلوار دلؤدتــــــر مقدمة ورقة

 رؤى   تبلورت األخرية، العقود يف اليمن تواجهها ابتت اليت وادلخاطر التحدايت تعاظم مع

 ومع البالد، يف العامة األوضاع إصالح حول السياسيني شركائو مع لإلصالح اليمين التجمع

 النظام وتركيبة ببنية ادلرتبطة الكلية القضااي إصالح إذل اجتو الرؤى   تلك من كبرياً  قدراً  أن

 تضمنت أهنا إال- التحدايت تلك وتفاقم بروز يف األساس العامل ابعتبارىا- السياسي

 .الرشيد احلكم ومبادئ أبسس ومتصاعداً  مبكراً  اىتماماً 

 الوطين احلوار مؤدتر وانعقاد السلمية، الشعبية الشبابية الثورة ثتهاأحد اليت التحوالت ودتثل

 الدولة أتسيس إبعادة ادلتصلة السياسية الرؤى   وتطوير بناء الستكمال اترخيية فرصة الشامل

 أجهزتو أداء وترشيد السياسي النظام وبناء العامة، األوضاع وإصالح احلديثة، اليمنية

 .ومؤسساتو
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 مساندة، ورلتمعية ونظامية سياسية بيئة توفر دون بناؤه يصعب لرشيدا احلكم أن وحيث

 اليمن يف احلكم نظام لتشييد الالزمة ادلتطلبات مصفوفة بعرض الرؤية ىذه سنستهل   فإننا

    ــ الرشيد: احلكم وأسس قواعد على

 ــ الرشيد: احلكم نظام لتطبيق أساسية متطلبات: أوال

 االختصاصات ذات ادلؤسسات على ليقوم لسياسيا النظام بناء إعادة  .1

 والقضائية[ والتشريعية ]التنفيذية السلطات بني والفصل الواضحة، والصالحيات

، على سلطة تغّول دينع مبا بينها، فيما للعالقة الواضح والتحديد  دون وحيول أخرى 

 .يئاتاذل من ىيئة أو فئة أو شخص أي قبل من السلطة استخدام إساءة أو احتكار

 دور وتكامل تفعيل على والعمل واجملتمع، الدولة بني العالقة يف التوازن إعادة  .2

 مبادئ تطبيق من دتكنها اليت اآلليات وتوفري الدولة، وأجهزة سلطة مع اجملتمع

 .الرشيد احلكم
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ّسـد اليمين، اجملتمع ظروف مع يتناسب الذي الالمركزية نظام تبين  .3  دوقواع أسس وُيج

 .غاايتو وحيقق الرشيد، احلكم

 للقيام وهتيئتو غاايتو، وحتديد للدولة، اإلداري اجلهاز ووظيفة بنية يف النظر إعادة  .4

 .أقل وكلفة أكرب بفاعلية للدولة العامة السياسات تنفيذ يف بدوره

 اليت السياسية والصراعات األزمات نشوء دون حتول اليت واألسس القواعد وضع  .5

 اجملتمع مشاركة من وحيد بواجباهتا، القيام عن الدولة يعيق متجدد إرابك عامل تجعترَب 

 .الشاملة والتنمية البناء يف اخلاص والقطاع

 السياسية القوى صياغتو يف تشارك واجملتمع، ابلدولة للنهوض وطين مشروع تبين  .6

 ومنظمات اخلاص طاعوالق اإلداري الدولة جهاز تنفيذه يف ويتكامل واجملتمعية،

 .ادلدين اجملتمع
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 ادلساندة لضمان اإلسالمية ادلرجعية على الرشيد وآليات احلكم مبادئ أتسيس  .7

 .الكامل اجملتمعي والتفاعل الفردية،

 يف والفصل القانون تطبيق يف بدوره القيام من ودتكينو القضاء، استقالل  .8

 السلطة يف النفوذ ذوي أتثري عن داً بعي واحلرايت احلقوق ومحاية اخلصومات،

 .واجملتمع

 ادلؤسسات- التعليم مؤسسات- األسرية )الرتبية العامة التنشئة وسائل توظيف  .9

 وقيم ثقافة خللق إخل(...واإلرشاد التوجيو وسائل- والثقافة اإلعالم وسائل- الشبابية

 يف ابآلخر والقبول عايشالت مبدأ وتعلي اليمنيني، بني والتكامل اإلخاء وشائج تؤكد

 ادلال على واحلفاظ والدستور، القانون احرتام ثقافة وتعزز الواحد، الوطن إطار

 .العامة وادلرافق وادلمتلكات
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 أبي السماح وعدم السياسي، العمل عن واألمنية العسكرية ادلؤسسة حتييد  .11

 األمن وتوفري قاللو،واست الوطن وسيادتو حلماية طاقاهتا وتوجيو عليها، خاصة ىيمنة

 . للمواطنني واالستقرار

 انتشار من واحلد الشعب، لصاحل الثروة ومصادر القوة وسائل تسخري  .11

 مجيع مع والتعامل للدولة، إال الثقيلة األسلحة ابمتالك السماح وعدم السالح،

 .زلاابة أو دتييز دون ادلواطنني

 ختضع اليت ادلناصب وحيدد لسلطة،ل السلمي االنتقال ينظم قانون إصدار  .12

 ادلواقع وتوريث أتبيد دون واحليلولة وادلنافسة، للكفاءة ختضع اليت وتلك للتداول،

 . الواحد للفرد وادلسؤوليات الوظائف تعدد ومنع القيادية،

 ادلال استخدام وجترمي التنمية، مشروعات وتنفيذ اعتماد يف العدالة تطبيق  .13

 .واجلهات ادلناطق مع االنتقائي ابلتعامل السماح وعدم السياسي، العمل يف العام
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 التسامح قيم وإحياء مقدراتو، على واحلرص للوطن االنتماء ثقافة تعميق  .14

 .إليها تدعو أو العصبية دتجد اليت الدعوات وزلاربة اجملتمع، يف والتصاحل

 والعمل االستثمار يف ادلواطنني بني الفرص تكافؤ تضمن اليت القواعد وضع  .15

 .الثروة من واالستفادة
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 ــ الرشيــــد: احلكم آليات: اثنيا

 ــ وادلسؤوليــة: السلطة بني والتوازن القانون سيادة( 1)    

 والقانون، الدستور بتطبيق للدولة العليا القيادات التزام على الدستوري النص - أ        

 ادلساءلة طائلة حتت والقانون الدستور خارج هامن تصرف أي واعتبار ألحكامو، واخلضوع

 .لو مشروعية وال

 لتحديد حاكمة دستورية قاعدة وادلسؤولية السلطة بني التوازن اعتبار - ب       

أن  بد ال السلطة يتوذّل   من أن على والتأكيد العامة، الوظيفة يف واالختصاصات السلطات

 .  وزلددة واضحة وصالحيات سلطات بدون مسؤولية ال إنو كما ادلسؤولية، يتحمل

 تنفيذه يف التحايل أو الرتاخي وجترمي للقانون، اجلزئي أو االنتقائي التطبيق منع - جـ       

 .اخرتاقو وزلاولة

 .اجلمهورية أراضي كامل وعلى الدولة، أجهزة كل يف القانون سلطة فرض - د        
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 السلطات يف- العليا الدولة قيادات منح عدم على الصريح الدستوري النص - ىـ        

 وحقوق الدولة وإمكاانت العامة والوظيفة العام ادلال جتاه لتصرفاهتم حصاانت أية- الثالث

 .  ادلواطنني

 ــ والشفافية: واحملاسبة ادلساءلة تطبيق( 2)   

 ادلالية الذمة براءة بتقدمي العليا الدولة قيادات مجيع إلزام على الدستوري النص - أ       

 للمساءلة خضوعهم مع ألعماذلم، تركهم وعند لوظائفهم مباشرهتم قبل- علنية وبصورة-

 .الوظائف تلك توليهم فرتة يف واحملاسبة

 على احلصول يف والصحافة ادلدين، اجملتمع ومنظمات ادلواطنني، حق ضمان - ب       

 السياسات يف الشفافية جوانب وتعزيز الرقابة، يف بدورىم والقيام واستخدامها، ادلعلومات،

 واألحزاب ادلواطنني لتمكني ادلالية ابلقضااي يتعلق ما وخاصة اإلدارية واإلجراءات احلكومية

 .    واحملاسبة الرقابة عملية يف بدورىم القيام من ادلعنية واجلهات
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 وإقرار ايداتوادلز  ادلناقصات ويف للدولة، العامة ادلوازنة يف الشفافية مبدأ اعتماد - جـ      

 .ادلشروعات

 العدالة تطبيق دون حتول اليت- ادلستوايت كافة وعلى- احلصاانت منح حضر - د      

 .  اجلميع على وادلساءلة

 :الفســــــــــاد زلاربــــة( 3)    

 دتارس اليت تلك وخاصة الفساد، قضااي مع التعامل يف للقانون الصارم التطبيق - أ       

 القضائي والضبط اإلدارية الرقابة أجهزة دور وتفعيل النفوذ، وذوي ادلسؤولني كبار قبل من

 .العامة وادلمتلكات ادلال محاية يف

 وإحالة ادلختلفة، الدولة أجهزة مراقبة يف التشريعية للسلطة الرقايب الدور تفعيل - ب       

 . ادلختصة واحملاكم النياابت إذل للفساد شلارستو يثبت من
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 اإلسالمية، القيم إحياء يف والثقافة واإلعالم والتوجيو اإلرشاد وسائل دور تفعيل - جـ       

 .منو واحلد وزلاربتو الفساد استهجان يف والوطين اإلدياين الوازع دور وتفعيل

 الرقابة يف دوره وتفعيل التشريعية، ابلسلطة واحملاسبة للرقابة ادلركزي اجلهاز ربط - د       

 وعدم وادلختلط، العام اجلهازين وحدات دلختلف وادلؤسسي واإلداري ادلارل األداء على

 . مبخالفاهتا ادلتعلقة التقارير ونشر عليها الرقابة من العليا السلطة وظائف استثناء

 أو يتعارض ال مبا الفساد، دلكافحة العليا الوطنية للهيئة الرقايب الدور تطوير - ىـ       

 اختيار عند والكفاءة النزاىة مبعايري الصارم وااللتزام األخرى، ابةالرق أجهزة أداء يعيق

 . أعضائها

 



 

13 

 

 ــ:  وادلساواة العدل حتقيق و ادلواطنني بني الفرص تكافؤ( 4)

 والواجبات احلقوق يف بينهم التمييز وعدم الشعب وفئات أبناء مجيع بني ادلساواة - أ       

 والفئات اخلاصة االحتياجات لذوي الرعاية وتقدمي العامة، اخلدمات على واحلصول

 .اجملتمع يف األضعف

 والصحة والعمل التعليم يف ادلتساوية الفرص على ادلرأة حصول على التأكيد - ب       

 . والعامة السياسة احلياة يف الفاعلة  وادلشاركة

 ادلناسبة الظروف فريوتو  واقتصادايً، وسياسياً  ومهنياً  علمياً  الشباب دتكني - جـ       

 .الوطنية القضااي خدمة يف الرائد بدورىم للقيام مهاراهتم وتنمية طاقاهتم لتوظيف

 مراعاة على تقوم احلكومية واخلدمات ادلشاريع لتوزيع وطنية اسرتاتيجية اعتماد - د        

 يضمن ومبا ،أو زلاابة دتييز دون اجلمهورية مناطق سلتلف يف التنموية االحتياجات أولوايت

 .ادلشاريع تلك توزيع يف وادلساواة العدالة حتقيق



 

14 

 

 والصحـة، التعليم يف متكافئة فرص على احلصول يف ادلواطنني حق ضمان - ىـ       

 .إخل... والغذاء واألمن والعمل

 وما العامة، الوظيفة على ابحلصول اخلاصة اإلجراءات يف الشفافية جوانب تعزيز - و       

 .التقاعد اذل واإلحالة وأتىيل، ونقل، وترقية، تعيني، من اهب يتعلق

 وتعامل أداء يف وادلساواة العدالة معايري تطبيق ضمان يف القضاء دور تفعيل - ز       

 .اجلانب ىذا يف حتدث قد اختالالت أي وتصحيح ادلواطنني، مع الدولة وأجهزة مؤسسات

 التجاري العمل ومزاولة الدولة يف العليا ةالسلط وظائف تورل بني اجلمع منع - ح       

 .مباشر غري أو مباشر بشكل
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 ــ:  الشعبيـــــة ادلشاركة توسيع( 5) 

 اإلرادة عن معربة آلية االنتخاابت من ُيعل مبا االنتخابية ادلنظومة إصالح - أ       

 مجيع يف الفاعلة اركةادلش على وحيفزىم هبا، ادلواطنني ثقة يعيد ومبا ذلا، ومرتمجة الشعبية،

 .مراحلها

 أمام اجملال ويفتح الكاملة، الشعبية ادلشاركة حيقق مبا الالمركزية نظام اعتماد - ب       

 ادلوارد وإدارة اجملتمع، وتطوير األساسية، اخلدمات توفري يف لإلسهام احمللية ادلكوانت

 .النزاعات وتسوية ادلشرتكة

 وغرسها التطوعي العمل قيم وتدعيم الذاتية، ادلسؤولية فةثقا إحياء على العمل - ج       

 أجهزة جتاوب وضمان ورعايتها، اجملتمعية، ادلبادرات وتشجيع ادلواطنني، وسلوك وعي يف

 احلياة يف مشاركتو مستوى من ويرفع للمجتمع احليوية يعيد مبا معها الدولة ومؤسسات

 .العامة
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 يف واإلسهام والقانون، النظام تطبيق جهود دعم يف اجملتمع قيادات دور تفعيل - د       

 .القبلية الثارات ظاىرة وزلاصرة النزاعات وحل البني، ذات إصالح

 ومراقبة اخلدمية، احلكومية وادلرافق ادلؤسسات تدعيم يف اجملتمعية ادلشاركة تعزيز  - ىـ      

 . أدائها

 ــ:  العامـــــــة اإلدارة كفاءة( 6)    

 وعالقاتو الوظيفي دوره فيها حيدد للدولة، اإلداري ابجلهاز خاصة وطنية رؤية بناء - أ

 .اخلاص والقطاع ابجملتمع

 وحداتو بني والتداخل والتكرار االزدواج وإزالة اإلداري الدولة جهاز ىيكلة إعادة - ب

 ةحاج أو واضح، وظيفي دور ذلا يكون أن دون جديدة وأجهزة ىياكل توليد ومنع ادلختلفة،

 .مجِلـّحـة
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 دتييز، أو انتقائية بدون اجلميع على القانون تطبق ادلدنية للخدمة مستقلة ىيئة إنشاء - جـ

 . والرتقية التوظيف يف الفرص وتكافؤ العدالة مبدأ وحتقق

 وأخالقياً  قيمياً  أتىيلو وإعادة لديو، والوطين اإلدياين الوازع وتنمية ابإلنسان االىتمام - د

 األعمال صميم من ابعتبارمها العامة، واخلدمة العمل عن االُيايب تصوره زيزوتع وسلوكياً،

 .التعبدية

 ادلادية ادلوارد توظيف على يساعده مبا للدولة، اإلداري اجلهاز كفاءة رفع على العمل - ىـ

 وحسن اخلارجية وادلنظمات الدول من ادلقدم والدعم ادلساعدات واستيعاب والبشرية،

 .توظيفها

 يف ادلعلومات على ابحلصول والسماح والرقابة وادلساءلة الشفافية جوانب عزيزت - و

 .للدولة اإلداري اجلهاز داخل اإلدارية اإلجراءات
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 والكفاءة ادلؤىل معايري واعتماد للدولة، اإلداري اجلهاز عن السياسية ادلؤثرات حتييد - ز

 ادلفتوح التنافس مبدأ واعتماد لعامة،ا الوظائف وتورل شغل يف واألقدمية، والنزاىة، والقدرة،

 .ادلعايري تلك ضوء يف لشغلها

 ــ:  ادلدنـــي اجملتمــــع منظمات دور( 7)    

 ومنظمات واحتادات ونقاابت العمالية، النقاابت واستقاللية حرية ضمان - أ       

 الزراعية: نيةالتعاو  واجلمعيات والطالبية واإلبداعية ادلهنية: ادلدين اجملتمع وتشكيالت

 اخل،... والسمكية

 ادلقدمة ويف العامة، واحلرايت احلقوق ضمان على والقانوين الدستوري النص - ب       

 .الرأي وإبداء التعبري حق منها

 حبيث الدولة يف ادلعنية واجلهات ادلدين اجملتمع مؤسسات بني العالقة تنظيم - جـ       

 ابلدولة، ادلعنية اجلهات لدى والتسجيل ابإلشعار ساتادلؤس لتلك القانوين الوجود يتحدد
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 يف والصرف التمويل مبصادر يتعلق فيما الكاملة الشفافية توفر  أمهية على التأكيد مع

 .ادلؤسسات تلك أنشطة

 من التخفيف يف بدوره للقيام وتشجيعو اخلريي التطوعي العمل ورعاية تفعيل - د       

 .احملتاجة جتماعيةاال والفئات األفراد معاانة

 الدولة وأجهزة سلطات أداء على الرقابة يف ادلدين اجملتمع مؤسسات دور تفعيل - ىـ       

 .السلبيات وزلاصرة اإلُيايب، األداء وتعزيز والفجوات، الثغرات سد هبدف ادلختلفة،

 هعاوتشجي والدراسات البحوث يف والتوسع العام، الرأي استطالع مراكز دعم  - و       

، االستشارات تقدمي على  اجملتمعية القضااي حول ادليدانية وادلسوح الدراسات وإجراء والرؤى 

 .األولوية ذات
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 ــ:  األحـــــــــــــزاب دور( 8) 

 يف بدورىا األحزاب قيام دون حتول اليت والسياسية القانونية العوائق إزالة - أ       

 .احلكومة أداء ومراقبة الربامج،و  الرؤى وتقدمي السياسية ادلشاركة

 مؤسسات توظيف ومنع الدولة، وجسم األحزاب بني التام الفصل على العمل - ب       

 يقوم من ومعاقبة وزلاسبة خاصة، حزبية ومصاحل ألىداف الدولة ومقدرات وإمكاانت

 . بذلك

 الوطين، واالندماج ءالوال تعزز اليت الوطنية الثقافة نشر يف األحزاب دور تفعيل - جـ       

 .ابآلخر واالعرتاف التعايش وحتقق والتنوع، االختالف احرتام على وتؤكد

 العام، الرأي أمام وأفكارىا برارلها لعرض متساوية فرص من األحزاب دتكني - د       

َـّكـنجها اليت ادلواتية الظروف وتوفري  رةاحل االنتخاابت خالل من صحيحاً  دتثيالً  نفسها دتثيل دتج

 . وادلتكافئة والنزيهة
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 ــ:  اخلارجيـــــــــــــة السياسة أجسس( 9)    

 إطار يف وتعمل الداخلية، السياسة عن معربة لتكون اخلارجية السياسة توجيو - أ        

 .  اليمن مصاحل وخدمة البالد وإمكاانت قدرات

 والشراكة التعاون من أساس على العادل دول مع اخلارجية اليمن عالقات بناء - ب         

 وسالمة ووحدتو اليمن سيادة على وحيافظ العليا، الوطنية ادلصاحل حيقق مبا والتكامل

 .الوطين قراره واستقالل أراضيو،

 األفريقي، والقرن واخلليج اجلزيرة يف اجلغرايف اجلوار دول مع العالقات توثيق - جـ       

 .اليمين القومي األمن محاية وضمان والعادل، قةادلنط يف االستقرار لتعزيز وتوجيهها

 وتوظيف اخلارجية، السياسة أولوايت سلم يف االقتصادية القضااي وضع - د        

 .والتنمية البناء قضااي خيدم مبا اخلارجية اليمن عالقات

 .والدولية اإلقليمية واالستقطاابت احملاور إذل االنزالق من اليمن جتنيب - ىـ       
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 .الفلسطينية القضية مقدمتها ويف واإلسالمية، العربية الشعوب قضااي دعم - و       

 العادلة، القضااي اذل واالحنياز الدولية، وادلنظمات احملافل يف الفاعلة ادلشاركة - و       

 .ادلظلومة الشعوب حقوق ومناصرة

 للخروج لإلصالح اليمين التجمع يراىا اليت األسس أىم دتثل عريضة خطوط تلك       

 ثّ  ومن الدولة، شؤون إدارة يف اخلاطئة والتجارب والفردية وادلزاجية السلبية من ابلبالد

 .اجلديد ابليمن للنهوض بقواعده واألخذ الرشيد، احلكم دعائم إقامة إذل الوصول

 هللا صلىو  العادلني، رب واحلمد هلل والسداد، ابلتوفيق اجلهود يكلل أن نسأل وهللا     

 .وصحبو وآلو دمحم سيدان على وسلم

 

 م 2113 مايو من 27 ادلوافق ىـ1434 رجب من 18

 لإلصــــــــــالح اليمين التجمــــــــع


