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  تشکيالت قضايی دولتی و غير دولتی در يمن

  اسناد کنفرانس مربوط به رابطه بين نظامهای قضايی دولتی وغير دولتی در افغانستان

  ، کابل، افغانستان2006چهارم تا نهم نوامبر سال 

  ليال الزوايينی

  
  تشکيالت قضايی غير دولتی چيست؟

  
ظام حقوقی رسمی و دولتی يکپارچه و نظامهای قضايی يمن دارای نظام قضايی پيچيده ای است که مرکب از ن

هنجارهای .  می باشد،يخی نيرومندی که آميزه ای از شريعت و حقوق عرفی استغيررسمی و از لحاظ تار
بت، بی ربط و از هم جدا  ثایروهارسمی و غيررسمی، رويه ها و عامالنی که درين سيستمها درگيرند قلم

  . پويايی مداوم و پيچيده ای از روابط متقابل با هم پيوستگی دارند بلکه بيشتر در يکنمی باشند،
  

اما اکنون به صورت پيکره . اگر چه نظام رسمی و قانونی در يمن از منابع متکثر و چندگانه مشتق شده است
ه از ده ]نظام قضايی[ واحد و يگانه ای از حقوق و قوانين درآمده است، به عنوان محصولی از فرايند تدويِن

و قوانين قبيله ای يا عرفی را شامل ) قانون اسالمی(قانون دولتی يمن عناصری از شريعت . هفتاد به اين سو
اين عناصر . اصول بين المللی می باشد  و ديگر قوانين اعراب وشود که برگرفته از قوانين مصريانمی 

می توانند نسبتهای ) وق تجارتحقوق فردی، حقوقی جزا و حق(متنوع بسته به زمينه مشروع و قانونی آن 
 حق مربوط به قربانی يک خشونت جنايی برای  ]در اين مورد[يک مثال . متفاوتی را در بر داشته باشند

 اما اکنون ،از مرتکب شونده آن است؛ قاعده و حکمی که از شريعت ناشی شده است) ديه(تقاضای خون بها 
 می باشند که مقادير دقيق ديه حتی شامل پيوست و ضميمه ای  جزايی قوانين. شامل قوانين دولتی گرديده است

  .را برای هر آسيب جسمانی خاص مشخص می سازد) خون بها(
  

در يمن، . ، يکپارچه شده است)1990/1(همچنين اين نظام دادگاهی تحت تاثير قوانين مربوط به قوه قضائيه 
نظام حقوقی دولتی همچنين ديگر اشکال .  اساسینودگاه قاننه دادگاههای مذهبی جداگانه وجود دارد و نه دا

حل منازعه را جايز می شمارد، اما تنها تا جايی که مطابق و سازگار با فرايندها و احکامی باشند که رسما 
بنابراين هر چند می توان از مجموعه . جا داده می شوددر قانون حکميت و داوری  اين امر. مقرر شده اند

چشم پوشی کرد که در قانون يمنی برخی کمبود سخن گفت اما نمی توان از اين واقعيت های قانونی يکپارچه 
 می  راتحميل شدنوجود دارد که به ديگر هنجارهای غيررسمی مجال و امکان وارد شدن و ها و ابهاماتی 

، ين نشدهتدو) مشروع( هنوز اتفاق می افتد که قضات دادگاه در تصميم گيريهايشان به منابع به عالوه. دهد
  . نمايندمراجعه می

  
  وجود دارند که برای جلوگيری و حل منازعات نيزدر کنار نهادهای رسمی و دولتی نظامهای بديل ديگری

 يعنی ؛ اجتماعات قبيله ای و همچنين غير قبيله ای را تحت تاثير قرار می دهند، اين نظامها کهعمل می کنند
 ،صننعتکاران و صاحبان حرفه، اجتماع محلی و حومه شهریهر گروه گسترده خويشاوندی، بازار، صنف 

 در زمينه اختالفات ميانجيگری می کند و در جهان هوکيل يا رهبری انتخاب می کند که در اجتماع مربوط
گاهی اوقات اين رهبران :  اين اجتماع را نمايندگی می نمايد نيز از جمله در رابطه با نهادهای دولتی،خارج

تا جايی که . خود را نيز مقرر می کندنمايندگان  اما دولت ،ده توسط اداره دولتی تاييد می شوندمحلی انتخاب ش
و » غير رسمی «به تشکيالت قضايیميانجيگری فراتر از کنترل رسمی دولت عمل می کنند، آنها روندهای 

 80ارتباط با حداقل به طور کلی اين مکانيسمهای قضايی و غيررسمی در . نسبت داده می شوند» غير دولتی«
  .فيصد کل مناقشات در نظر گرفته می شوند

  
اين سند بر عملکرد ها، رويه ها و قوانين قبيلوی تمرکز دارد، زيرا اينها وسيعترين و کاربردی ترين نظامهای 

جمعيت قبيلوی يمن را در نواحی شرقی و از لحاظ تاريخی . قضايی غير رسمی را در يمن تشکيل می دهند
اما به . هاشيد و بکيل:  به يکی از اين دو قبيله هم پيمان تعلق دارد]اين جمعيت[می توان مشاهده کرد و شمالی 

 جمعيت کشور، حتی آنها که واقعًا به يک  فيصد70طور کلی اکثريت جمعيت روستايی يمن، يعنی بيش از 
با اين نتيجه که نظام . می کنندرفی معقبيله خاصی تعلق ندارند هر يک خود را به عنوان اعضا يا افراد قبيلوی 

 تا کنون نتوانسته است از طريق نظام  يمن حوزه مسلط تشکيالت قضايی می باشد، دولتفعًالحقوقی قبيلوی 
با اين . خواهد توانست قابل پيش بينی نيز نبه طور کامل عملی سازد و تا آيندۀدادگاهی، اقتدار قضايی خود را 
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ت که واقعًا کسی نمی تواند از نظامهای قضايی کامًال جدا و متمايز در يمن بايد بخاطر داشهمه، هميشه 
، احکام و قواعد برای وان يک طيف يا پيوستاری از روشهاصحبت کند، بلکه هميشه بايد اين نظامها را به عن

  .حل منازعات در نظر گرفت
  
  حقوق عرفی قبيلوی. 1. 1

 است يک دستورالعمل مشروع و ]غيررسمی[  اخالقی-یرحقوق عرفی به ميزانی که يک دستورالعمل رفتا
 ”customary law“ و هم بر ”custom“هم  بر  که قانونی نيز می باشد؛ بنابراين يک اصطالح عربی

د؛ به عنوان مثال نمتفاوتی از قوانين مرسوم يا عرفی وجود دارداللت می کند عرف يا عادت می باشد، انواع 
عرف « اما عرف قبيلوی يعنی ؛رفی بازار و قوانين عرفی ارضی و کشاورزیقوانين عرفی ده، قوانين ع

در مورد سلسله حکمرانان يمن و ديگر کسانی که  به اين دليل .  می باشد تراز همه وسيعتر و برجسته» قبالی
، »بت يا خدای دروغين(استفاده می شود » طاغوت«وی را نمی پذيرند اصطالح حقارت آميز لعملکردهای قبي

 مورد ،اين اصطالح در قرآن ذکر گرديده و برای محکوم کردن عملکردهای عرفی که با شريعت ناسازگارند
يا به » لماناشرع «اصطالحی که زيادتر توسط خود اعضای قبيلوی استفاده می شود . استفاده قرار می گيرد

 قبيله ای، بدوًا مرتبط با عرف. به معنی عزت و شرف يا قانون حمايت و مصونيت می باشد» مان«طور ساده 
 و افرادی کودکاننان، اين مقوله اخير شامل ز. مايت از ضعيفان می باشدح و لحفظ عزت و آبرو، حرمت قو

 و همچنين دماتی را به قبيله ارائه می کننداز قبيل قصابها و خياطها که بر اساس توافق قراردادی، خ
) مايه شرم و بی آبرويی(شناخته می شود » عيب«ن سرپيچی از عرف به عنوا. متخصصان مذهبی می شود

طبقه ای از [ »عيب سياه«که مطابق با درجات افزايش سنگينی جرم طبقه بندی می شود؛ به عنوان مثال 
 در مورد قتل عمد کسی که در زمينه حمايت و محافظتش با او توافق وجود دارد، بدترين ]سرپيچی هاست که

  .ی شديدًا بر مسووليتها و تکاليف در قبايل ديگران تمرکز داردنظام قبيله ا. گناه می باشد
  

تعريف می » تکليف يا مسووليت عمومی«اين نظام قبيله ای تنها حوزه هايی را پوشش می دهد که به عنوان 
در نظامهای قانونی .  جرم و گناه ارتکاب در موارد عزت و آبرو و]حفظ[ شوند، از قبيل حمايت از اشخاص،

   مربوط به نظام عرفی ،يز بين حقوق کيفری و حقوق مدنیغرب تما
موضوعات شخصی از قبيل ازدواج، طالق و ميراث به معنی واقعی کلمه به حوزه شريعت تعلق . نمی باشد

  .قرار دارند ثير عرفتا معموًال احکام شريعت، اغلب تحت ؛ با اين وجوددارند
  

 اعمال می شوند و هدف اصلی آن )محکم(داوری  يا )صلح( مصالحه ،قوانين عرفی از طريق ميانجيگری
ازين رو بيشتر در جهت جلوگيری از وقوع . اعاده و برقراری مجدد توازن اجتماعی در درون قبايل می باشد

  بلکه بر جمع تحميل می شوندمتوجه يک فرد نمی شوند مجازات ها ،عين حالدر . مناقشات صورت می گيرد
آنها تنها جبران خسارت وارده نيست بلکه به خاطر پايمال کردن عزت و احترام به اين معنی که منظور از 

  بايد يک عذرخواهی مادی،نيازمند دلجويی ها و جبران خسارات بيشتری می باشد  کهيک شخص و يک قبيله
ن  به واسطه عملی که در آ- مسووليت جمعی و برقراری مجدد توازن اجتماعی–هر دو جنبه .  به عمل آيدنيز

  . شودی نشان داده م،کل قبيله به صورت جمعی خسارت می پردازند
  
   ميانجيگری و داوری1 .2
  

مکانيسمهای غير دولتی حل و فصل اختالف در يمن، در سلسله عملکردهايی از ميانجيگری برنامه ريزی 
  . جای می گيرند،نشده گرفته تا روندهای بيشتر ساخت يافته ای که ميانجيگری و داوری را در هم می آميزند

 
آداب و رسوم در قبايل و مناطق روستايی هميشه طرفين دعوی را برای مراجعه به سيستم عرفی مقيد می 

حل دعوی نوعی عمل ننگين و شرم آور تلقی می شود و يا به زد زيرا توسل به دادگاه های رسمی برای اس
 معيينبا حقوق دولتی در منازعات مطابق . سادگی به اين خاطر که هيچ دادگاهی در نزديکيشان وجود ندارد

 تا از بين قضاوت دادگاهی و داوری قبيله ای يکی را برای حل و فصل دعوی انتخاب يک شخص می تواند
طرفين متضرر معموال تالش می کنند در موارد اختالف قبل از آنکه به داوری توسل جويند بواسطه  .کند

در بين  برای مثال، وقتی به طور ناگهانی درگيری ای .حل برسندو مذاکره به يک راه ) صلح(ميانجيگری 
مردم رخ می دهد کسانی که در صحنه حضور دارند داوطلبانه به وساطت بين طرفين درگير می پردازند و با 

اگر . بهترين راه حل را پيدا کنند و ميانشان توافق و سازش ايجاد کنند تا با درک مشکلشان ،آنها گفتگو می کنند
 برای جلب توجه ديگران ، ممکن است طرفين مخالف خودشان،نزاع و اختالف در فاصله دورتری رخ دهد

و يا مشکالت  حريم شکنی، تصادف موترها چون مختلفی مسايلتنازعات ممکن است از . شليک هوايی کنند
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فاميل می عضای  يکی از ا و يا باشد می  کسی که نظاره گر صحنه ،در موارد ساده. زناشويی ناشی شوند
  ودر صورت پيچيده تر بودن اختالفات بر تعداد ميانجيگران افزوده می شود.  عمل کندميانجیتواند به عنوان 

ينکه مخالفين بوسيله اعضای قبايل رقيب به هم آنها به ابتکار خودشان با هم در يک گروه جمع می شوند و يا ا
را می ) اصيل(ر می دهند يا نوع مخصوصی شعر قبيله ای نزديک می شوند، به محض ورود آنها معموًال شعا

آنها همچنين بدين منظور و به . خوانند و بدينوسيله قصدشان را که ميانجيگری اختالف است اعالم می کنند
  .را برای قربانی کردن می آورند نشانه پاک بودن نيتشان حيواناتی

  
 کمک گرفتن از روحيه مهمان نوازی مشهور ،وان زدمثال ديگری که در رابطه با دخالت غالبًا موفق می ت

ساطت کنندگان ويعنی هيئت نمايندگی بزرگی که متشکل از : عرب های طرفين مخالف و درگير می باشد
 حرکت می کنند و سپس می باشد، با پرچم های سفيد به دست، به طرف خانه های جناحين مخالف) داوطلب(

با وارد آوردن فشار  و .  با نام مهمان وارد خانه های طرفين می شوندبه گروههای کوچکتر تقسيم ميشوند و
، طرفين مخالف معموًال به سرعت ناخالقی و مالی بر روی اهل خانواده برای غذا دادن و جا دادن به ميهمانا

  . رسيدن به راه حل با همديگر توافق می کنندبرای
  

نی بر اجتماع که از سنت و ته است بلکه نهاديست مبتميانجيگری از نظر نهادی بوسيله دولت سازمان نياف
با اين وجود قانون .  حتی شريعت مطابقت ندارند يای آن لزومًا با قوانين دولتیپيامدها. عرف مشتق شده است

  :داوری اين تعريف را ارائه می کند
  

عه به يک دادگاه توافقيست بين طرفين دعوی که بر اساس آن به جای مراج) الصلح(ميانجيگری : 2ماده 
 تعيين می کنند و بر اصول عدل و  ميان شانبرای قضاوتاختصاصی، طرفين دعوی داور يا داورانی را 

تنها زمانی که ميانجيگری با شکست مواجه ميشود يا چنانچه مسئله بيشتر پيچيده است، . برابری تکيه می کنند
دو نوع داوری عرفی را می توان تشخيص . ندشان را به داوری واگذار می کن يا قضيه طرفين دعوی مورد

  :داد
  
 ،يک عضو قبيلوی که مرتکب جرمی مانند قتل شده است). تحکيم الخصم(جانب طرف مخالف  داوری از -1

اين نوع داوری که در آن طرف سوم در کار نيست در . قبيله طرف متضرر را به عنوان داور تعيين می کند
ودش را بدون هيچ گونه حق خقبل به جرم خويش اعتراف کرده باشد و صورتی اجرا می شود که مجرم از 

 به داوری واگذار کند و در عوض تحويل دادن خودش به قبيله مقتول معموال در اعتراض برای تصميم گيری
مچنين با اين کار خود از شرمی که بر هروبرو می شود و ) طبق عرف(مجازات معياری با يک سوم تخفيف 

  .يل کرده است می کاهدقبيله اش تحم
  
 به –در اين مورد هر دو طرف.  داوران يا کميته) د محيتحکيم محکم( داوری به وسيله يک داور بی طرف -2

 موافقت خود را از طريق قبيله ای که درين منازعه -صورت شفاهی و در حضور شاهدان يا به صورت کتبی
ی از تعهدات و معيينبا داوری توسط انواع ) کتبی( موافقت .، با داور يا داوران اعالم می کننددرگير نمی باشد

  )1. 4مراجعه شود به . (ضمانتها تاييد می گردد
  

اصطالح داوری از وقتی مورد استفاده قرار می گيرد که داوران با توافق دو جانبه طرفين دعوی انتخاب می 
اين . انجام گيرد)  مجلس التحکيم( ران يا کميته ای از داو) محکم(داوری می تواند از سوی يک داور . شوند

که هر (ی ندارند، به استثنای دادگاه، بازار معيينکميته ها برای داير نمودن جلساتشان جا و برنامه زمانی 
معموًال داوران زمان و مکانی را با ). زمانی که يک بازار برپا می گردد محکمه بازار هم داير می گردد

 بی طرف مانند خانه يکی از داوران يا يک شيخ بی مکانيک جلسات در . ن می کننديمشورت طرفين معي
  .تصميمات داوری، طرفين دعوی را ملزم و متعهد می سازد. طرف داير می شود

  
  مقامات قضايیانواع مناقشات و . 1. 3

اين . وندزد مقامات مختلف ارجاع داده شمناقشات ميان اعضای قبيله بسته به نوع و شدت مسئله می توانند ن
می نتوسط دولت به رسميت شناخته ورًا عمل می کنند ضر ]غير دولتی[مقامات از آنجائيکه در يک نظام بديل 

ليکن قضات قبيلوی به صورت داوطلبانه، طوری که در پائين توضيح داده می شود، می توانند در . شوند
  .با معاش ماهانه دريافت نمايندعمل کند و يک شهادتنامه ) وزارت امور داخله(امور قبيلوی وزارت 
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   قبيله ای-قضات قومی
به موضوعات ساده ای مانند مناقشات خانوادگی و حقوق ) رئيس عشيره ه بخشی از قبيله است(عقيل ) 1

  .کند رسيدگی می ،مالکيت که خسارات مادی و غير مادی کمی را در بر دارند
  
ب و شتم، مناقشات مرزی راهزنی و مواردی که بعد از  ضر- به موضوعاتی مانند قتل)رئيس قبيله(شيخ ) 2

همچنين شيخ . حکمی که عقيل صادر کرده و به عنوان فرجام خواهی به او ارجاع می شود رسيدگی می نمايد
در نقشی که به عنوان حامی و حافظ بازار دارد، رياست هيأت بررسی حل اختالف را که در بازارهای 

 و از  داشتهش نظارتط به خريد و فرووام موارد مربمبر عهده دارد، بر ت ،دنعمومی تشکيل جلسه می ده
) هيجره (مصونيتیوی و گردهمايی ها طبق توافقنامه بازارهای قبيل. امنيت هر فرد در بازار محافظت می کند

زار  توسط قبيله ای که در قلمرو آن اين بازارها و تجمعات برگ قبايل شرکت کننده منعقد می گردد،که توسط
  .تحت حمايت قرار می گيرد ،می شوند

  
  .هر نوع تخطی و سرپيچی در اين محدوده حفاظت شده ننگ عظيمی به شمار می رود

  
به لحاظ . ق در نظر گرفته می شودکه يک مقام عالی متخصص در حقو) عاليترين مقام قبيله ای(مراغه ) 3

 او همچنان حل و فصل .گذار گرديده استتاريخی در مواردی توسط شيخ فرجام خواهی می شود به او وا
و قنل آسيبها و مانند .  رسيدگی می نمايد،مناقشات بسيار حادی که نشأت گرفته از طبيعت درون قبيله ای بوده

کشتار ناشی از جنگهای  بين قبايل در مواردی که برای رسيدگی به آن، رويه ای قضايی و يا قانون عرفی 
اختالف نظر وجود داشته باشد مراغه اين صالحيت را ) قانون( مورد تفسير آن وجود ندارد و يا وقتی که در

سنت شفاهی حقوق عرفی به سادگی، يک . دارد تا قانون جديد و يا يک رويه قضايی جديدی را وضع نمايد
 مراغه 25، 1997در سال . قضايی و موافقت نامه های امضا شده است نيست بلکه قومًا متکی بر رويه های

  . مقام مراغه موروثی است. سرشماری شدند ميان قبايل شمالی يمن در
  

  قضات شريعت
) حمايت، ناديده گرفتن (موقعيتيک اقتدار و اختيار جداگانه ای است که به افراد مذهبی داده شده که از 

ان ز موافقتنامه حفاظتی است و می تواند نسبت به يک مکادر مفهوم قبيلوی هيجره شکلی . برخوردارند
کاربرد داشته )  افراد مذهبی-ميانجی گران(و يا شخص ) انجی گریبازار مي(فرصت ) خانه، منطقه، شهر(

در مقابل هجره می باشد به يک قبيله ملحق می شود، يک فرد يا خانواده غير قبيلوی که تحت تاثير . باشد
به .  نوع تجاوزی مخافظت می شوندفراهم نمودن خدماتی از قبيل قضاوت که به آن قبيله ارائه می دهد از هر

يک (صل و نسبش به پيامبر اسالم بر می گردد ايا متعلق به خانه ای است که لحاظ سنتی، قاضی هجره 
و درباره مطالعات مذهبی حقوقی برخی سطح آموزشی را ) یدقا(ی قضات يا به يکی از خانواده ها) "سيد"

  .دريافت کرده اند
  

ات الزادی ناميده می ديها و سادات، قاد عنوان ميانجيگران عمل می کنند، اين قاآنها هر وقت در منازعات به
  . عمل می کنند، طرفهای درگير ودو جانبهقضاتی که طبق توافق . شوند

  
 نمی باشند، به خاطر دانش وسيع هستند،ن دهد غير از ديگر ميانجی گران آنها دارای شهرت رسمی که نشا

ی به طور انحصاری به موضوعات دارای دات الزادرسمی اين قا اختيارات غيرساحه . آنها در مورد شريعت
عرفی را  تصميماتاختيار  حتی اين قادات الزادی  و.معنای مذهبی مانند ازدواج، طالق و ارث بستگی دارد

در حال حاضر تعداد کثيری از اين افراد مذهبی به شهرها مهاجرت نموده اند و عالوه بر وظايف . دارند
  .نده تعددی که دارند به طور رسمی دفاتر اسناد رسمی را در شهرها ايجاد نمودم
  

 مشخص  به طور واضحدر اين مثال هم می فهميم که حدود صالحيت های غير رسمی بين شريعت و عرف 
 يک حصه  نصف يک زن) حقوق دولتی و مدرن يمن( به طور مثال، مطابق به شريعت کالسيک . نشده است

  توربه عنوان يک(اما طبق حقوق عرفی او معموًال فقط يک غرامت مالی .  می بردارث را به د مر سهماز
اين نکته مبتنی بر اين بحث است که در . دريافت می کند و يا حتی بهيچ وجه چيزی دريافت نمی کند) ايمنی

 به عنوان يک دلبستگی موردی که زنی از يک قبيله با فردی از قبيله ای ديگر ازدواج کند، زمينهای موروثی
با اين هم در موضوعات . رف خود قبيله باشدصمطرح است که بايد زمين هميشه در ت بقای قبيلهحياتی برای 

در هر نوع آزار جسمانی که به :  به زنان امتيازات بيشتری نسبت به مردان می دهد)عرفی(ديگری حقوق 
بهای بيشتری نسبت به مقدار مطابق با حقوق دولتی يا يک زن رسانيده می شود بايد به طور قابل توجهی خون 
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ضعيف تبعيت می اين عمل از موقعيت قبيله ای او مانند يک شخص . شريعت به عنوان غرامت به او داده شود
  .کند، بدين معنی که او شخصی غير مصلح است که نمی تواند از خود دفاع نمايد

  
  )ميانجی گران و داوران(ديگران 

، اين امکان  فردی از قضات قبيله ای يا مذهبی موجود راضی نباشد و يا اينکه اينها آزاد نباشنددر موردی که
 ميانجی گيری و فيصله ]بين طرفين دعوی[ و قابل احترامی تقاضا نمايد تا معتبروجود داشت تا از هر شخص 

رخی پرسيده می شود بز هيچ نوع شرايط بخصوصی توسط حقوق دولت الزم دانسته نشده است؛ اما ا. نمايند
سی اصالتًا از همان ناحيه است چه ک.  نوع اختالف و حقوق در دست داردکه چه کسی دانش خاصی در مورد 

 پايگاه  اينکه آيايا و . يا چه کسی يک فرد بيرونی و بيطرف است يا هر مبنای اقتدار يا اختيار ديگری دارد
 دوره های اخير برخی در. ل می شودا دارند سو] يا داور به عنوان ميانجی و[اجتماعی غير از آن مقام 

  .مراکز داوری تخصصی در شهرها بوجود آمده اند که ميانجيگران يا داوران مورد تقاضا را تامين می کنند
  

  )شيوه ها، منابع حقوقی(حل و فصل 
  

شات، آشتی و جبران رسوم، اعمال نمادين که همه بر محدود نمودن مناقروند حل و فصل قبيلوی توسط سنن، 
 مهمترين ويژگی راه حل - نه حل کامل مسئله–در واقع محدود کردن .  محصور شده است،خسارت تاکيد دارند

نت بسيار دقيق که اشخاص و موضوعات مادی را شامل چنين چيزی توسط يک ساختار ضما. قبيلوی است
، بوجود می آيد تا هر دو طرف )ردادقرا( و برای حرمتگذاری به قول جاری شده ،می شود حاصل می گردد

.  از تجاوز و تعدی به يکديگر خودداری کنند و قضاوت نهايی را بپذيرند]حل اختالف[روند دعوی در طول 
اين رويه ها و مراحل که ذيًال توضيح داده شده اند يک کارکرد مهم نمادين را تشريح می کند و در عين حال 

  . داردارزش عملی در روند داوری
  

 طرف دعوی می بايست يک يا تعداد يت و جديت موضوع برابری هر دوبا توجه به اهم): برابری(عدل 
موترها، ساعتها، (ارزشی مانند  و يا ديگر اشياء با) خنجرها، تفنگ ها، تفنگچه ها(بيشتری از سالحهايشان 

 اين ضمانت ها . ]نها گرفته می شوداين اسباب و اشياء بابت ضمانت از آ[. را به داوران تسليم نمايند) موبايلها
 ] از طرفين[ اجرا می گردد و هيچ کس ]مورد نظر داوران[ حل می شود و تصميم ات از آنکه اختالففقط بعد

بعد از برقررای عدل، هر دو طرف دعوی . از اين پروسه تخطی نکرده باشد، به آنها بازگردانيده می شود
ن اين عمل يک سنت ديرينه ای است که يک نفر ووت می شوند، چتوسط داوران به خوردن يک وعده غذا دع

  .ند دشمن کسی باشد که با او يک بار هم کاسه بوده استانمی تو
  

اينها . ه می شودت توسط هر دو طرف دعوی به تعداد يکسان در نظر گرف)کفال يا دمنا(ضمامت کنندگان 
پايبند تعهداتی که می دهند به معموًال آنها شديدًا . نداشخاصی هستند که جايگاه و موقعيت محترمی در قبيله دار

اگر ضامن در مراحل . ول می باشندئبوده و نسبت به هر دو طرف دعوی و دينی که به تعهدشان دارند، مس
ضامن بودن خود را و عزت )  هره و وجههچ( آبرو ،اقامه دعوای حقوقی اقدامات صورت گرفته موفق نشود

وقتی که طرفين دعوی روی .  می شود و تاوان و غرامت زيادی در پی داردتلقیرگی بز ننگ  کهناديده گرفته
انتخاب ضامن ها به توافق رسيدند ديگر مستقيمًا با يکديگر ارتباط نمی گيرند بلکه از طريق ضامن ها در 

در هر . در جمهوری عربی يمن، ضامن ها از يک موقف رسمی حقوقی برخوردار هستند. تماس هستند
شکل و سبک سيستم داوری که بيشتر يک ) 1992(در آخرين قانونی داوری  مشروعيت قانونی  اينورتص

کميته داوری به شکل خصوصی جهت مشورت با هر يک . غربی را مجاز می شمارد، ناديده گرفته شده است
ه افراد برخی اوقات داوران ب. وقت صرف می کنند) وکالی شان( يا ضمانت کنندگان و از طرفين دعوی

خبره يا رهبران قبايل برای حضور در جلسه مراجعه می کنند تا از پيشنهادات و نظراتشان در مورد موضوع 
  .استفاده کنند

  
، چون حتی اگر زنی خودش يک طرف دعوی باشد. م اندورحزنان معموًال از اين نوع اقدامات حقوقی م

طرفين دعوی يا نمايندگانشان تمام .  تلقی می شودحضور او در ميان مردان غريبه يک عمل ننگين و شرم آور
، شواهد موجود را ارائه می کنند و اغلب صحبتهای آنها نوشته شده و يا توسط شاهدين تصديق می شوند

ه و کاپی های آنها به هر دو طرف دعوی بعد از امضاء م گرفته شده به صورت کتبی نوشته شدتصمي )رای(
يا در ) بازار( به طور عمومی  از مکانهای باز ]احکام جاری شده[ آن قضاوتها بعد از. داوران تسليم می شود

اعالم می گردد، اگر طرفين دعوی از پيش توافق  )جارچی(مجامع و مجالس قبيله ای توسط منادی عمومی 
واهد  خ، مورد قبول)داوری با وکالت گرفته شده، تحکيم و توفيد(داوران کرده باشند که هر تصميمی که توسط 
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را ) تحکيم(يک داوری معمولی  اما اگر آنها. و تجديد نظر اجازه نخواهند داشتبود؛ ديگر برای اعتراض 
 هم در سيستم غير رسمی و هم در دادگاه  تا.انتخاب نموده باشند اين حق را دارند تا اعتراض يا دادخواهی کنند

  ) مراجعه شود2 .2بخش بيشتر به وضيح برای ت( اعتراض يا دادخواهی کنند  ] به تصميم داوری[رسمی 
  

مردان قبيله ای يمن با توجه . منابع حقوق قبيله ای صورت گرفته استتحقيق مختصر و کمی در مورد : منابع
به اينکه به اسالم و سنتهای شان بسيار افتخار می کنند و مشتاق هستند تا با اين آداب و سنتها به شدت در 

 و يا گزارشات به دست بيگانه هدات  معا]ینمکتو[نيستند تا اسناد نوشته شده آنها  اصًال راضی ،ارتباط باشند
  .و غريبه سپرده شود

  
 در مورد حقوق عرفی قبايل پيدا شده است که ]قواعد هفتگانه[ی معدودی مانند قواعد الصائبين نگزارشات کت

نسبت بهم متعهد می [نی، و داوری  مدمسايلدر آنها قبايل امضا کننده و مصالحه کرده در مواردی مانند 
.  اسالمی شباهت دارندی گفته می شود که برخی از اين اسناد در معرفی موردشان به معاهدات قضائ].شوند

) عرضی(هی نيست؛ بلکه حقوق ااغلب شواهد نشان می دهد که حقوق عرفی به سادگی يک سنت و رسم شف
د که ساختار حمايتی و مسئوليتهای قبيله ای را تنظيم می موافقت نامه های قراردادی را به نمايش می گذار

 مکتوب شده اند يا   مربوط به تمام دعاوی حل و فصل شده)مراغيم(عالوه، جريانات دعوايی و حقوقی به . کند
 رويه ها و نمونه هايی هستند که  عنوانبه. محفوظ مانده اند ثبت شده و به شيخ يا مراغه سپرده می شود

تکيه و اعتماد رويه ها و نمونه ها بيشتر از کتابهای حقوقی، . نده بر اساس آنها صورت می گيردتصميمات آي
با اين حال . ممکن است توضيح دهد که حقوق قبيلوی بدين مفهوم نيست که به صورت قانون نوشته شده است

همچنانکه روی (تدريج ماهيت انعطاف پذير خود را به عنوان حقوق مردم حقوق قبيلوی ممکن است به 
 و اين واقعيت که يک فرد  فقدان قواعد خشک مربوط به شهادت.تضعيف و سست نمايد )شريعت رخ داده بود

، رويه ها و ) درين مورد وجود دارندآشنايانیيا حداقل (می تواند کسانی را به عنوان قاضی خود انتخاب کند 
 شهری غير قبيلویرا حتی در ميان ساکنان روندهای سريعتر و امکانات بهتر برای اجرا، داوری عرفی 

 و يا نخبگانی مانند مراغه ها با از بين رفتن  ليکن سيستم سنتی اکنن برخی نارساييها را.مقبول ساخته است
  .قضات شرع و شيوخ قبيله ای از قبايل شان و ترجيح کسب و تجارت بر قضاوت نشان می دهد

  
جيگران و داوران حل منازعات مرسوم و عرفی می باشند، اغلب از آنجائيکه به عنوان پرتجربه ترين ميان

که مقامات مذهبی و قبيلوی شهری شده توسط خويشان قبيله ای روستايی دعوت می شوند تا پيش می آيد 
  .برگردند و اختالف محلی را حل کنند

  
  اجرا

 قبًال توضيح داده شد حکم داوری وجود دارد و چنانکهوراههای متفاوتی جهت اطمينان از اجرای تصميم 
اقدام ديگر . کنندمی طرفين دعوی از ابتدا ضمانتها و تضمين کنندگان شخصی را برای تامين رضايت معرفی 

گفته می شود، به اين معنی است که هر دو طرف دعوی ) تشريف الحکم(» عزت و حيثيت تصميم گيری«که 
.  واگذار می کنند]داوران[خود را به تصميم ) جسمانیط به آسيبهای ودر موارد مرب(ًا  يا به طور کتبی حتلوي

مهم برای اجرای حکم به خطر قريب الوقوع محروم شدن توسط قبيله فرد است که برای يک فشار اجتماعی 
 مشکل می  به شده،معيينبا تمام اين استراتژيهای . يک مردم قبيله ای به معنای مرگ اجتماعی او می باشد

  .مرد قبيله به حکم قبيلوی تن بدهدتوان تصور کرد که يک 
  

هر چند در کلمات ی و قبيلوی صاحساس عزت و احترام شخ. هنوز، واقعيت چيز ديگری را نشان می دهد
می رسد همان تاثير عملی را نيز داشته باشد، به اين معنی که ن و مصرانه اظهار می شود، اما به نظر مشتاقانه

به لب به قتل و در نتيجه به کشمکشهای خونينی می انجامد که می تواند  يا ازدواج اغ زمين،باالیاختالفات 
چنين درگيريهای خونينی که به عنوان . ر بر داشته باشدانسانی زيادی را د شکل دوامداری هزينه های مادی و

ی امروزه يکدر انجام تعهد در حل و فصل قبيلوی است و ) يا بی ميلی(شناخته می شوند پيامد شکست » تار«
  .از عوامل اصلی بی ثباتی اجتماعی در يمن را بوجود می آورد

  
  رابطه بين بخشهای قضايی حکومتی و غير حکومتی. 2
  رابطه حقيقی در طول زمان. 2. 1

  تاريخچه
در بخشهای شمالی و شرقی يمن که نه قبايل ) 1872-1918(در اواخر دوران امپراطوری عثمانی در يمن 

م نمی توانستند قدرتشان را در آنجا اعمال کنند، شيخهای قبايل از نفوذ خوبی ترک و نه امامان هيچ کدا
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، که باالترين )1948 وفات( با به قدرت رسيدن سلسله متوکليان، امام يحيی 1918در سال . برخوردار بودند
های بزرگ تمسيستم حقوقی عرفی قبيله ای به قسرا داشت، برای کنترل ) شعبه ای از شيعه(فرقه زيديه مقام 

کشور می رفت؛ وی برای مطمئن شدن از وفادار بودن شيخهای قبال و جای گزين کردن اعمالی عرفی با 
 می دزديد تا در مکتب های زندانش دور از خويشاوندانشان آنها را به شريعت، پسران شيخهای بانفوذ را
نتوانست بزرگان و ريش سفيدان قبيله ای اما حتی اين اقدام فوق العاده هم . تعليمات اداری و مذهبی وادار کند

به خاطر اين واقعيت که آنها مقام و اقتدارشان را در ابتدا از طريق مردان قبيله خودشان بدست آورده را 
  . باز دارد،به امام بودبودند، از وفاداری اوليه شان به قبايل خودشان که بيشتر از وفاداری شان 

  
پاره حتی . ی را به رسميت بشناسدمعيينو رويه های عرفی تا عملکرد ها تحريک شد سرانجام امام يحيی هم 

لعملهای معروفی که به قضات دادگاه ها داد به جای اصول شريعت به قواعد خاص عرفی اای از دستور
امام يحيی همچنين يک سيستم قضايی . برای مثال زنان نمی توانستند وارث زمين باشند. مشروعيت بخشيد

 مناطق قبيله نشين با منصوب کردن دو قاضی در محدوده اداری اش به طور رسمی روی کار مختلط را در
اهالی قبيله که امام را .  عرفیمسايل شرعی و ديگری برای رسيدگی به مسايل يکی برای رسيدگی به :کرد

م گيريهايشان اسالمی می دانستند، به نوبه خود در جستجوی اعطای اختيار برای تصمي) مرجع(باالترين مقام 
 از طرف امام رسمًا مهر تاييد زده می شود از مشروعيت وقتیتصميمهای عرفی  .از طريق امام برآمدند

 نيز سياستهای عملی قبيله ای پدرش را تا قبل از - امام احمد–پسر امام يحيی . بيشتری برخوردار می شدند
  . ادامه داد1962انقراض امامت در سال 

  
  وضع موجود

گرش عملی که مقامات اجرايی و نهادهای دولتی محلی نسبت به قضاوتها، عملکردها و رويه های امروزه ن
. قبيله ای دارند، مطابق با گستردگی نفوذ قوانين عرفی در نواحی مربوطه يشان متفاوت از يکديگر می باشند

مقامات دولتی مثل . ل می شودتقابل تمايز قائيکی از کارشناسان يمنی به نام راشد عاليم، بين سه نوع رفتار م
  :افسران پليس، اعضاهای شورای محلی، دفتر ولسوال يا قضات دادگاه ها

  
بدون دخالت سيستم قضايی رسمی با مقامات قبيله ای مخصوصًا در مناطقی که دور از شهرهای اصلی ) 1

بط بين شهروندان و دولت مقامات محلی به جای اينکه به عنوان را در اين موارد. می باشند همکاری می کنند
افراد وابسته به سيستم قبيله ای نقششان را ايفا می کنند و اعتنايی به حقوق و دستورالعمل عمل کنند، به عنوان 

  های تعيين شده از سوی مقامات رسمی مافوق شان نمی کنند؛
  
ر صورتی که تصميمات د. از طريق دادگاه يا پايگاه پليس به تصميمهای عرفی اعتبار قانونی می بخشند) 2

 دولت مطابقت نداشته باشند، احتمال می  رود تا يک اختالف اتخاذ شده با قوانين و احکام صادر شده از سوی
 محلی حل و فصل کنند و بدون هيچ گونه مبنای حقوقی اين اعتبارنامه به آنها داده می  شکليا دعوی را به

يل موثرتر خواهد بود اما مجريان قانون می توانند در اين  هنوز هم اجرای قوانين تحت کنترل خود قبا.شود
  ؛)پليس، زندان ها(دولت تکيه کنند راستا بر امکانات و ابزارهای محلی 

  
 وارد آوردن هر گونه تاثير بر اتخاذ تصميمات عرفی از طريق فرستادن مدعيان به دادگاه های رسمی -3

  ضوعه؛برای قضاوت در مورد آنها، مطابق با قوانين مو
  

احتمال می رود دو مورد اول بيشتر در هنگام وقوع دعواهای مخاطره آميزی که معموًال در ارتباط با امور 
حتی . يعنی در درگيريهايی که در درون و يا بين قبايل اتفاق می افتند. می باشند، رخ دهند» نوعًا قبيله ای«

يا شايد تحت ( اگر قاضی بر اين باور باشد زمانی هم که حل و فصل يک دعوی به دادگاه تفويض می شود،
 غير رسمی و از طريق داوران قبيله ای بهتر حل و اجرا که اين مسئله به طور) له ای باشدفشار مقامات قبي

و يا در صورتی که قضيه قبًال به . می گردد، چنين مواردی را غالبًا به داوران قبيله ای ارجاع می دهد
 با مهر رسمی و همچنين ثبت - در صورت نياز–ده باشد، قاضی دادگاه صورت غير رسمی حل و فصل ش

اين امور گاهی اوقات و احتماًال به خاطر داليل عملی حتی اگر . رسمی اين تصميم آن را تصديق می نمايد
امکان سوم اين است که يکی از طرفين . کامًال مطابق با قوانين دولتی و شريعت هم نباشند، اتفاق می افتند

درين مورد قاضی اين صالحيت را دارد تا . عوی  به تصميم عرفی ای که در دادگاه گرفته شده اعتراض کندد
در حال حاضر، مانند . بررسی کند که يا تصميم اتخاذ شده مغاير با شريعت يا قوانين دولتی می باشد يا نه

اين امر . دن قدرت خودشان، می بينندحکومت اماميه قبايل منافعشان را در تعهد به نهادهای دولتی بدون کم ش
نمايندگان دولت مرکزی به شمول رئيس جمهور علی عبداهللا صالح هم بعضی : به دو طريق صورت می گيرد
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اين امر، . اوقات به عنوان داور و يا وساطت کننده و معموًال طبق قوانين و رويه های عرفی عمل می کنند
ه منجر به تلفات و ناآرامی های اجتماعی زيادی می شوند يا وقتی مخصوصًا در درگيريهای بزرگ قبيله ای ک

  .که يک مقام رسمی دولتی قربانی کشتار قبيله ای می شود، رخ می دهد
 

 می شود، نه رمی توان نتيجه گرفت که ارتباطات قضايی بين مقامات قبيله ای و رسمی چنانکه اغلب تصو
هستند و در هر صورت تاکنون به سختی شفاف ) يا عملگرا(را بيشتر فرصت گتنها خصمانه نمی باشند، بلکه 

وقتی که درخواست می شود که تعداد زيادی از مامورين دولتی اين وضعيت را به عنوان . و روشن بوده است
موضوع مورد توجه و عالقه شان بهبود نمی بخشند بلکه بيشتر به عنوان حالت های نرمالی از امور در عين 

د، عالوه برين مردان قبيله اين را کامًال طبيعی می بينند که نظام حقوقی دولتی و قبيله ای با هم بهبود می بخشن
 می دانستند تا به پيش يک مقام رسمی مراجعه  آورشرم آور و ننگآنها عمدتًا اين عمل را . همزيستی دارند

 اوقات اين گاهی.  ثبت نمايند،ويز شدهنمايند، يا حتی تصميمات قبيله ای را در دادگاه همچنانکه توسط قانون تج
قانون اسالمی [ به شريعت مقتضی بابت است که قضات دادگاه مطابق شان از اين  شکاياتمسئله مبتنی بر

ت های شان متوجه آن اما عمدتًا بيشتر شکاي. عمل نمی نمايند) مقتضیاز حقوق دولتی : نکته (]مقتضی
می باشند مانند زنان آنها غالبًا به طور کامل دستشان ... بی کفايت و قضاتی است که فاقد اهليت قضايی، فاسد، 

بی سوادی يا فاصله ) حقوقی(از دادگاه های رسمی بنابر محدوديت های اجتماعی از فعاليت آزادانه، احترام، 
  .جغرافيايی کوتاه شده است

  
ه شهرها، حقوق قبيله ای امروز به ب) بويژه شيخ های مرفه تر و ثروتمند تر(با مهاجرت خانواده های قبيله 

نتيجه تلخ و ناگوار اين مهاجرت آن کشمکشهای خونين بين قبايل . حوزه وسيع و گسترده دولتی وارد شده است
چون آنها در . در مناطق روستايی اکنون اغلب اوقات عليه اعضای قبيله شهری شده صورت گرفته است

ورار نيستند به نظر می رسد که به ويژه پايتخت شهر اکنون به حمايت مستقيم خويشاوندان روستايی شان برخ
 در سنا به نظر می رسد که به حيث منطقه آزاد برای کينه جويی و انتقام از قتل ها در آمده است ولی حتی

طور مناسبی محاکم دولتی نمی توانند به موضوع قتل عمد که بخشی از يک کشمکش خونين قبيله ای است 
 و چنين امری ابتدا به اين وابسته است که آيا حارنوال عمومی می تواند به اين مورد دست بزند رسيدگی نمايند

و دوم در حادثه ای که موضوع آنها به و يا اينکه آيا اعضای قبيله بين خودشان آن موضوع حفظ می کنند، 
س ساده تلقی نمايد چون قاضی مجبور خواهد بود سعی نمايد آن را مانند يک قتل نف. دادگاه برده شده بود
در اين . هيچ قيد و شرطی به قتل نفسی که نشأت گرفته از کشمکشهای خونين باشد ندارددستورالعمل جزايی 

از خون بهای آن، اقدام قانونی مناسبی است که ) اما کمتر(صورت يک مجازات زندان به اضافه مبلغ ثابتی 
  .را بتوان متوقف سازد ]ين قبايلب[ که واقعًا امکان دارد اما اين عمل بعيد است

  
  )ط قانونی در طول زمان و تالشهايی که ارتباط بين حوزه های مدنی و جزائی را ايجاد می کندروا. 2 .2

  قانون اساسی و مدنی
در سال .  توسط قانون اساسی تنظيم شد1990 و جنوبی در سال یسمی پس از اتحاد يمن شمالسيستم قضايی ر

جديدترين تعديل در اوايل . ريعت را به عنوان يک منبع اصلی قانون گذاری تعيين نمود قانون اساسی ش1990
 اضافه می  بر آنتاکيد. 3ماده . ( بيان نمود که شريعت اسالمی اساس تمام حقوق و قوانين است1994اکتبر 
ايين تر از جايگاه و موقف عرف در قانون اساسی ذکر نشده است اما در عوض قوانين تدوين يافته پ) شود

  : چنين تذکر داده است)10/1979(،  جمهوری عربی يمن قانون اساسی مانند قانون مدنی
 
 اگر هيچ متنی در اين قانون مناسب و قابل اجرا نباشد در صورت فقدان تصميم گيری، قاضی مطابق با ]...[

ا اصول قضايی ای عرف که با شريعه اسالمی سازگار است و در صورت کاهش تصميم گيری حتی مطابق ب
 با منابع شريعت اسالمی سازگار باشد، به اصول شريعت اسالمی که اين قانون بر پايه آن کليت شانکه 

  )1ماده . (استوار است، مراجعه می شود
  

اين نکته که عرف، تنها زمانی مشروع و قانونی به نظر می رسد که با شريعت اسالمی سازگار و منطبق 
شريعت اسالمی در وسيع ترين معنای آن . ين را تصديق و تعيين نمايد قاضی استشخصی که بايد ا. باشد

   .هنوز بدون مشخص کردن اينکه چه منابعی در کليت شان  واقعًا شامل آن است، تعريف می شود
  

 محدوديت های بيشتری را در رابطه با آنچه عرف مشروع و قانونی را )1992/19(جديدترين قانون مدنی 
  : می افزايد،دهدتشکيل می 
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عمومِی همگان در تضاد  با توجه به عرف الزم است که قانون مدنی با ثبات باشد و با نظم و اخالق ]...[ 
  .نباشد

  
اگر چه کاربرد و تطبيق قوانين حقوقی توسط قضات در موضوعات مدنی اجازه داده شده است اما تنها در 

  .ی گرددمچارچوب اينکه توسط نظام دولتی کنترل و تثبيت 
  

  حقوق داوری
اولين مواد . روابط نظامنامه ای بين حقوق رسمی و غير رسمی در نظام حقوقی داوری تنظيم می شود

تدوين شده در مورد داوری در جمهوری يمن قبلی، قسمتی از قوانين اسالمی را که توسط کميسيون ) حقوقی(
 ماده بود که 4فقط شامل ) 1976/90(قانون .  شکل داد70تدوين شريعت پيش نويس شده بود در اواخر دهه 

طوری که داوری را به عنوان يک روش نظامنامه ای ديگر در چارچوب . در رابطه با داوری صحيح بود
قبيلوی در يمن داوری را بيشتر با نگاه بر واقعيت ) 1981/33(قانون دوم داوری . حقوق دولتی قرار می داد

قبيله (ی را برای رويه و حقوق قبيله ای جايز می شمرد يعنی عرفهای می نگريست و حوزه قضايی جداگانه ا
 بين اجازه داده شد تا هنجارهای کيفری را در مواردی چون قتل و حل و فصل اختالفاتی که در درون يا) ای

می م کنترل بر چنين راه حل هايی را مجاز نساين قانون مکاني. نظر قرار ندهندقبايل رخ می دهد می توانند مد
  .شمارد

  
در قلمروی يمن آخرين قانون داوری که دو سال بعد از اتحاد صادر شد، حکم می کند که تمامی انواع داوری 

اين قانون همچنين اعالم نمود که ) 3ماده . (مستقيمًا تحت صالحيت انحصاری حوزه قضايی دولت قرار گيرد
در . )، اما موارد زير را هم بنگريد45ماده  (.تمامی حل و فصل های عرفی بايد مبتنی بر اصول کيفری باشد

  : عبارتند از،مواردی که داوری عرفی ممنوع می شوند
  
 )جرايم قرآنی(حدود  •
 )اتهام به زنای محسنه توسط شوهر(لعان  •
 فسخ قرارداد ازدواج •
 مآخذه و بازجويی از قضات  •
  جايز نيست، و )صلح ( ديگری که در آنها هيچ گونه داوریمسايل •
 )45. ماده(متصل به نظم عمومی باشد چيزی که هر آن  •
  

 با اين وجود، مدرکی وجود دارد که نشان می دهد سيستم عرفی به طور جدی و مستدام به تعدادی از اين 
در مدرن ترين سيستمهای حقوقی دربرگيرنده تمامی تخلفات جنايی و » نظم عمومی«. موارد رسيدگی می کند

اما اگر جرايم از ديدگاه حدود، مانند جراحتها، قتل، يا سرقت . می باشدمجازات های وضع شده برايشان 
يا به . عادی، به طور واضح تعيين نشوند، اين سيستم در ارتباط با سپردن جرايم ديگر به داوری مبهم است

ز اعتبار خود را ا» نظم عمومی«به طور رسمی در داخل يا خارج از حوزه » نظم قبيله ای« بيان ديگر آيا 
دست می دهد؟ عملکردها به ما نشان می دهد که چنين جرايمی به دفعات از طريق سيستم حقوقی غير رسمی 

، دادگاه به دليل اينکه ميگرددجالب اين است که وقتی اين گونه موارد به دادگاه ارجاع . حل و فصل شده اند
موارد تنظيم . وارد مدنی طبقه بند می کنددادستان از ابتدا در اين مورد درگير نبوده است آنها را به عنوان م

 هويتی و تقلب در انتخابات از جمله مواردی مسايلشده در قوانين ديگر مانند درخواست طالق توسط زن، 
  . که ميانجيگری در آن جايز نمی باشد،هستند

  
 چارچوب قانون بيشتر اين نکته را ذکر می کند که اتخاذ يک تصميم داوری در صورتی که نتيجه آن در

طبق يک مکانيسم کنترلی، قانون ). 45ماده . (قوانين اداری باقی بماند، می تواند بر مبنای حقوقی عرفی باشد
اين ) 20ماده .(در يک دادگاه صالحيتدار ثبت شوند) احکم المحاکمين(الزم می داند که تصميمهای داوری 

 تصميم عرفی با تصميمی که از سوی دادگاه تصميم ها می توانند در يک دادگاه استيناف ثبت شوند، زيرا
بهرحال چون هيچ گونه مجازاتی برای عدم ثبت تصميمهای اتخاذ . بدوی اتخاذ می شود برابر و يکسان است

شده در داوری ها تعيين نشده است و هيچ گونه انگيزه ای برای ثبت آنها وجود ندارد، در حقيقت برای عمل به 
دادگاه زمانی می تواند يک تصميم حاصل از داوری . به دادگاه تقديم می شود) ولپ(آن، مقدار بسيار محدودی 

. را دوباره مورد بررسی قرار دهد که اعتراض رسمی ای به تحريک يکی از طرفين دعوی صورت گيرد
  )53-55مواد (
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ت که هر  اول مبنی برين اسهماد.  دو ماده اصالحی مهم در ارتباط با اين قانون صادر شد1997در سال 
اصلی می تواند دوباره برای حل و فصل منازعات اجرا گردد و همچنين تنها محدود به اصول قانونی نمی 

» احکام شريعت اسالمی«ماده دوم حاکی از اين است که تمامی تصميمات داوری بايد سرانجام مطيع . شود
 – مرجع قطعی تمامی داوری هابه عنوان» قوانين صادره دولتی«شريعت به جای ) 45.ماده جديد. (باشند

ن از يچنانکه پيش از اين بدان اشاره شد، داوران قبيلوی همچن.  تعيين می گردد-مانند فيصله های قبيلوی
رابطه «حمايت می کنند و بدين ترتيب شريعت ) تصميماتشان(شريعت به عنوان معيار قضاوت هايشان 

، و اين سوالی است که 1)نبه نمادين هم داشته باشدحتی اگر ج(بين هر دو سيستم محسوب می شود » مشترک
چه کسی در يمن شريعت را تعيين می کند؟ از کدام منبع؟ و  : قاعدتًا ممکن است به دنبال اين مسئله مطرح شود

 فراتر مسايلمبدل شده اند، ولی پرداختن به اين » جديد«يا همين قوانين موضوعه هستند که به قوانين شرعی 
  .ين سند می باشداز محدوده ا

  
مثالهايی در مورد روابط متقابل بين راه های دولتی و غير دولتی غرامت يا مصالحه در قضايای . 2. 3

  .جنايی
 يا حتی –همان طورکه قبًال گفته شد قضات دادگاه، مقامات دولتی، و داوران قبيلوی بر روی يک اصل خاص 

 -مخصوصًا درگيريهايی قبيلوی–گيری و حل درگيريها  و تالش برای جلو-فراتر از چارچوب قوانين دولتی
با اين همه رقابتی جدی بينشان وجود دارد و قادر نيستند يا تمايل ندارند که . غالبًا با يکديگر همکاری می کنند

مثالی که در حوزه يک درگيری می توان زد در رابطه با . به طور مشترک به چنين منازعاتی رسيدگی کنند
  )دار. (ات خونين می باشدنتيجه تنازع

  
تنازعات خونين ممکن است از درگيريهای کوچک باالی زمين، قاطر دزديده شده، يا مشکالت زناشويی 

بدين ترتيب که يک درگيری کوچک باعث صدمه جسمی و در نهايت قتل و سپس منتج به يک . نشأت بگيرند
کرده باشد و يا در اثر انتقام کشته نشده اگر شخص مرتکب جرم، جرمش را جبران ن. تنازع خونين می شود

با اين وجود هم چون اين . باشد ممکن است فردی از اعضای خانواده يا قبيله اش را مورد حمله قرار دهند
  .  وغيره،عمل را به عنوان انتقام قبول نمی کنند، و گرفتن يک انتقام برايشان واجب می شود

  
به سادگی نمی توان گفت که ضعف سيستم . يده و مختلف می باشندداليل تداوم تنازعات خونين در يمن پيچ

قبيلوی يا برعکس ضعف بعد درونی آداب و رسوم قبيله ای يا حتی گرايش قبايل به جنگ داليل تداوم اين 
. فقر، دولت و تضاد بر سر منابع، نقش موثری در وقوع اين گونه تنازعات بازی می کنند. تنازعات هستند
يا ( در نواحی کم باران رخ می دهند ين يک واقعيت ثابت شده است که اين درگيريها تقريبًا فقطبرای مثال، ا

عوامل ديگری .  کم می باشد،جايی که دسترسی به زمين و آب که تنها ابزار بقا هستند) دوباره آغاز می شوند
دگاه در ارائه قضاوت موثر و که در تداوم تنازعات خونين تاثير مستقيم يا غير مستقيم دارند ضعف سيستم دا

سريع، و مداخالت عمده دولت برای نفوذ در سياست های قبيلوی و پافشاری آن بر روی کنترل منابع محلی 
قبل . دسترسی آسان به سالح های گرم نيز يکی از داليل افزايش تنازعات خونين در يمن می باشند. می باشند

خشهای جنوبی يمن ممنوع شد ولی در بخشهای شمالی قانونی ، حمل اسلحه در ب1990از وحدت يمن در سال 
جمهوری جديد و يکپارچه يمن قانونی را در ارتباط با مالکيت و حمل سالح های گرم . در اين باره وضع نشد

که به موجب آن فقط حمل سالح های گرِم بدون مجوز در شهر سنا و ديگر ) 1991/40قانون (صادر کرد 
کشور را نمايندگی می % 75در اين جا مناطق روستايی و قبيلوی که حدودًا . منع شدنواحی تحت اداره آن 

با اين وجود، اين قانون به طرز جدی در شهرها که اکنون کينه جويی های خونين در آن . کنند ذکر نشده اند
 دليل طرح اين چنانچه قبًال بدان اشاره شد آيين نامه جزايی نيز. واقعيت هر روز شده است، اعمال نمی شود

جايگاه رسمی دولت در توقف تنازعات خونين چيست؟ و به عنوان يک متن حقوقی : پرسش را به ما می دهد
  .کينه جويی خونين را يک جرم توصيف نمی کند

  
به طور غير –پديده ای که به طور مستقيم با کينه جويی خونين ارتباط دارد اين است که رهبران قبيلوی 

جازات مجرمين قبيله به دليل ارتکاب جرمهای مختلف، يا برای حفاظت از آنها در مقابل   و برای م-رسمی
انتقام جويی از سيستم زندان دولتی استفاده می کنند که اين عمل برخالف احکام و قوانين زندانهای دولتی می 

سوی ديگر وقتی که از . باشد و بيشتر احتمال می رود که مامورين زندان با رهبران قبيلوی همکاری کنند
پليس يک شخص خالفکار قبيلوی را بازداشت  و زندانی می کند ممکن است هم قبيله ای های او يا اعضای 
قبيله مخالف، به زندان حمله کنند تا مجبور شوند متهم را آزاد کنند و سپس او را برای محاکمه به دادگاه تحت 

                                                 
1  
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» شخصی«های ثروتمند قبيله حتی خودشان زندان های برخی از شيخ . سيستم عدلی قبيلوی تسليم می کنند
  .دارند که قدرت اداری شان بيشتر از دولت می باشد

  
اقدامات مربوط به قانونگذاری و بهبود عملکرد دادگاه با توجه به برد محدودشان در جامعه کثرت گرايی چون 

گر، هم توسط دولت و هم توسط بنابراين دعواهای حقوقی دي. يمن تاکنون به طور موثری محقق نشده اند
 رئيس جمهور به ابتکار خودش حکمی را صادر کرد تا سازش 1997در سال . جامعه به اجرا درآمده اند

عمومی و تحت حمايت دولت را بين قبايل مخالف اعالم کند، و حکم ديگری صادر کرد که منجر به ايجاد 
يدگی و به حل و فصل آنها پرداخته شود و هم چنين کميته عالی ملی شد تا در آن جا به تنازعات خونين رس
در کنار اين اقدامات قرار شد يک فعاليت آگاهی . نمايندگانی از قشرهای مختلف را شامل اين کميته کرد

رسانی عمومی آغاز شود و جلسات گسترده ای با حضور رهبران قبايل، ريش سفيدان و ديگر چهره های 
با اين وجود هم درگيريها . ير و ميزان اجرای اين اعمال مشخص نمی باشندتاث. برجسته جامعه برگزار شود

 ذکر است که بخش رسيدگی به امور قبيلوی يکی از بخشهای گسترده وزارت  بهالزم. همچنان ادامه دارند
امور داخله يمن می باشد، اين بخش شيخ های انتخاب شده محلی را ثبت می کند و به آنها مشروعيت اعطا می 

ند، سهميه منظمی به آنها اختصاص می دهد و برخی اوقات کمک ها يا داوری هايی جهت رفع منازعات ک
جدا .  نيز توسط يک شيخ قبيلوی اداره می شود-که قبًال خودش وزارت بود–اين بخش . قبيلوی ارائه می کند

الحيت رسمی برای حل و اين بخش دارای ص) ثبت شده(از اين کنترل اداری بر روی رهبران و امور قبيلوی 
اکثريت اين شيخ ها حل اختالفات را در درجه اول قسمتی از . فصل منازعات خونين يا جرايم ديگر نمی باشد

به . نيز نمی کنند) يا تنظيم امور مالی(وظايف قبيلوی شان می دانند و در عوض آن از دولت درخواست پول 
بيشتر مايه افتخار به حساب می آيد، هر چند از ديدگاه با دولت ) قبايل(طور کلی عدم ارتباط و اتحاد 

استراتژيکی در صورت وجود اين اتحاد و ارتباط، بر قدرت افزوده می شود و بدين ترتيب اين امر موجب 
  .تقويت وضعيت حقوقی يک شخص در قبيله می شود

  
 بوجود آمده است، ايجاد دولتی و غيردولتی) قضايی(پيشرفت جديدی که در ايجاد ارتباط بين سيستم های 

 و مطابق با قوانين داوری عمل می کنند و با نام ارگانهای غير دولتی -که به طور رسمی–مراکز داوری است 
(NGOs)ست که فقط در ارتباط با متوقف  ادارالسالم يکی از مراکز داوری شهر سنا.   به ثبت رسيده اند

تنازعات : گرچه در هر نوع تنازع کمکهايی ارائه می کندساختن تنازعات خونين قبيلوی ايجاد شده است، ا
وقتی مداخله ای در يک . مدنی، جنايی، در ارتباط با وضعيت شخصی، کار، تجارت، امور ملی يا بين المللی

و اين هيئت از . هيئت نمايندگی مختلطی تشکيل می دهد) داوری(جنگ قبيلوی صورت می گيرد اين مرکز 
 مقامات مذهبی، وکال و چهره های برجسته ديگر تشکيل می شود که يک پايگاه رهبران قبيلوی، قضات،

اطالعاتی موثر است و اين هيئت به منظور ميانجيگری، به مناطقی که درگيری در آن رخ می دهد فرستاده 
 فعاليت شان را آغاز کردند ،بعد از حصول موفقيتهايی در 1997می شود از هنگامی که اين مراکز در سال 

مواجه شده است، اهل قبيله ) دولت و قبيله(تهايی از سوی هر دو طرف فابتدا، تدريجًا تالش هايشان با مخال
در امورشان بيزارند و به نظر می رسد دولت، با وضوح کمتر، چنين موضع » بيگانه«هنوز هم از دخالت 

اوری اش را کم کرده است و اکنون در نتيجه ی اين امر دارالسالم فعاليت های د. مشابهی را به خود می گيرد
تمرکز اصلی آن بر روی باالبردن ميزان آگاهی مردم در ارتباط با خطرات و عواقب حمل سالح های گرم 

  .می باشد
  
  نظرهايی به منظور بهبود همکاری يا تعامل طی زمان. 3

 حقوقی  شهر سنا به تمامی آنچه که گفتيم به اين نظر سوق داده می شوند که ممکن است مقامات قضايی و
 -شايد به دليل نبود سيستم قضايی بهتری–با وجود اين هنوز هم اکثريت مردم يمن . طور موثر عمل نکنند

  .ترجيح می دهند) قبيله ای(سيستم قضايی و قبيلوی غير رسمی را  به سيستم سنتی 
  

ات بيشتر د، اجرا می باش ساده و سريعتر]قضايی[اکثر مردم در می يابند که داوری عرفی دارای روند 
اگرچه، به دليل پرداخت خون بها و اجرت بيشتر به (تضمين می شود، به ميزان کمتری فاسد می باشد 

 از روند قضايی رسمی می باشد، و طرفين می توانند قاضی خودشان رانترت کنندگان و داوران غالبًا گضمان
اقد صالحيت، باراضافی، دور از دسترس، خشک و بی برعکس مردم معتقدند که دادگاه ها ف/ را انتخاب کنند

حتی وزارت . عاطفه و بدون تاثير قانونی هستند و يا به سادگی می توان گفت که خيلی از واقعيت دور هستند
با وجود اينکه .  فيصد از کليه قضاوت های دادگاهی الينحل مانده اند60عدليه اعتراف می کند که تقريبًا 

بيلوی از محبوبيت و مزايايی برخوردار هستند، اما فرضی بر اين نيست که اين سيستم ها سيستم های قضايی ق
همان طور که اشاره کرديم دسترسی زنان به سيستم . رعايت حقوق را بيشتر مورد مالحظه قرار می دهند
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ه خواسته هايشان قضايی قبيلوی بيشتر بسته به مردان خانواده هايشان می باشد و زنان غالبًا احساس می کنند ک
مشکالت مشابهی نيز در قشرهای آسيب ديده ديگر مانند کارگران مهاجر، و فقرا نيز وجود . برآورده نمی شود

دارد، با اين وجود نمی توان گفت که در حال حاضر در سيستم قضايی دولتی حقوق اين قشرها بهتر مورد 
 بهترين وجه می تواند از راه ايجاد روابط ميان بهبود سيستم قضايی برای همگان به. حمايت قرار می گيرد

جنبه های : سيستم های قضايی دولتی و غير دولتی حصول شود که بهترين جنبه ها را در هم می آميزد
ذيًال پيشنهاداتی برای . و اثر بخشی) اقتصادی(مشروعيت، انصاف، وضوح، سهم گيری و اشتراک، بازدهی 

را می توان در ) محصلين حقوق( است؛ عاملين جديد مانند زنان و جوانان ايجاد چنين روابطی ارائه گرديده
  .اين برنامه شامل ساخت

  
همکاری و ايجاد روابط بين عامالنی که به عنوان نمايندگان اجتماع انتخاب می شوند و در درون يا  •

ن مذهبی اين عاملين می توانند دفاتر اسناد رسمی، رهبرا. بين سيستم های قضايی عمل می کنند
  ، شيخها و هم چنين قضات، وکال و معلمان مکاتب باشند؛)امامان(

  
افزايش آگاهی و مهارتهای رهبران اجتماعات با در نظر داشت سيستم دولتی رسمی، و حقوق و  •

  ؛)حقوق بشر، طرزالعمل دادگاه ها، حقوق داوری( حقوقی و وسيعتر مسايل
  

ت، برای کسب شناخت بيشتر انواع تنازعات و دستيابی بهبود نگهداری اسناد و ثبت دعواها و شکايا •
 يا بهبود های ممکن برای ايجاد روابط مطلوببه گزارشات آنها، و بدين وسيله شناسايی زمينه 

دفتر اسناد رسمی شود که به  رب تواند موجب افزايش حوزه عملکرد اين امر می. سيستم قضايی
يا می توان . وزارت عدليه منصوب شده استوسيله مردم اجتماعش انتخاب و همچنين توسط 

محصلين يا فارغ التحصيالن رشته حقوق را که قادر به ايجاد مراکز امدادی حقوقی می باشند و يا 
اگر مردم بتوانند شکاياتشان . مشغول به کار در سازمانهای غير دولتی محلی هستند را استخدام کرد

 جويای آن ، و اگر از امکان اين امر آگاه شوندرا در جايی ثبت کنند احساس صالحيت می کنند
  . خواهند شد

  
فراهم کردن اطالعات و خدمات اساسی حقوقی در جاهايی که مردم محلی غالبًا در آن رفت و آمد  •

اگر اهالی قبيله نسبت به حقوقشان و روند قضايی . می کنند مانند بازارهای محلی، مساجد، و مکاتب
 باشند قادر خواهند بود از بين گردهمايی های قضايی مختلف يکی را مطلوب آگاهی بيشتری داشته

انتخاب کنند و سپس دستور اجرای روند قضايی مناسب توسط شيخ، قاضی يا رهبر محلی صادر می 
  شود؛

  
ايجاد مراکز داوری فاميلی يا سازمانهای غير دولتی در جايی که اعضای اجتماع محلی به خصوص  •

به طور (اشيه نشين نواحی دور از دادگاه ها بتوانند به آن مراجعه کنند و زنان، فقرا، و مردم ح
که در (مشاوره، اطالعات و آموزش حقوقی مخصوصًا در ارتباط با درگيريهای فاميلی ) رايگان

  دريافت کنند؛) حقيقت علت وقوع اکثر درگيرهای ديگر می باشند
  

قضاتی که جلسات دادگاه را در محل های دور عنی ي، »دادگاه های سيار«ی کار آوردن معرفی و رو •
و اين امر موجب بهبود دسترسی به سيستم قضايی خواهد شد يا . از ساختمان دادگاه داير می کنند

  ن را فراهم می کند که قضات سيار و مقامات محلی باهم کار کنند؛ااينکه اين امک
  

ملين قضايی قلمروهای مختلف محلی يا کشوری، که در آن عا) صحنه های(سازمان دهی جلسات  •
همان طور که قبًال ذکر شد عاملين قضايی . می توانند جلساتی تشکيل دهند و بر سر روابط بحث کنند

هر دو بايد در اين جلسات شرکت کنند و اين اولين قدم در جهت توسعه » قديمی«و » جديد«
  .خواهد بود» حاکميت قانون« مربوط به مسايلمناظرات عمومی بزرگتر درگير با 

  
  
  


