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       توضيحات اجلمهورية اليمنية على استفـسارات جلنـة        
  مناهضة التعذيب 

  ٢٠١٠يناير /كانون الثاين    
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  مقدمة    
تلقت حكومة اجلمهورية اليمنية باهتمام بالغ قائمة املسائل املقرر النظر فيها أثنـاء               
اليت جاءت بعد أن نظرت اللجنة يف       ) CAT/C/YEM/Q/2(قرير الدوري الثاين لليمن     دراسة الت 

التقرير الثاين لليمن عن مستوى تطبيق االتفاقية الدولية ملناهضة التعذيب وغريه من ضـروب              
أو الالإنسانية أو املهينة الذي تضمن التدابري التشريعية والقـضائية           أو العقوبة القاسية   املعاملة
وذلك جهد يعرب عـن     . رية اليت قامت هبا اجلمهورية اليمنية بشأن تنفيذ هذه االتفاقية         واإلدا

  . اهتمامها بالتطورات اجلارية يف اجلمهورية اليمنية يف جماالت حقوق اإلنسان
ويسر حكومة اجلمهورية اليمنية أن تتقدم إىل اللجنة املـوقرة بإيـضاحات حـول                

ىل عدد مـن اإليـضاحات      ود التنويه يف هذا الصدد إ     وت،  االستفسارات الصادرة عن اللجنة   
  :املوجزة وهي

فيما يتعلق بالقضاء فجميع احملاكمات اليت ُتجرى تتم وفق إجراءات دستورية            •
وتقتضي توافر أدلـة    ) املتهم بريء حىت تثبت إدانته    (ىل مبدأ   إوقانونية وتستند   

 القضاة بـصورة    وهناك آلية مؤسسية فعالة لتقييم أداء     . قاطعة ال تقبل الشك   
ويعترب الدستور والقوانني النافـذة تعـذيب       . منتظمة وحماسبة املخطئ منهم   
حتجاز التعسفي جرائم ال تسقط بالتقـادم  االو، املتهمني أو املوقوفني احتياطياً  

 ؛ويستحق مرتكيب هذه األفعال العقاب العادل

نت أهـدافاً   ولعل من املهم اإلشارة إىل إستراتيجية اإلصالح القضائي اليت تب          •
        وإجراءات تنظيمية وتشريعية منها فصل رئاسة جملس القضاء األعلـى عـن           

ىل رئيس احملكمة العليا، كما جيـري       إ همهام رئيس اجلمهورية،وإسناد رئاست   
سـتقاللية الـسلطة    احالياً تعديل القوانني اخلاصة بالسلطة القضائية مبا يعزز         

اسبة يف إطار جملس القضاء األعلى الذي       القضائية، وقد أُعيد تشكيل جملس احمل     
يتوىل حماسبة القضاة احملالني إليه، ومشلت اإلصالحات القضائية تفعيـل دور           
التفتيش القضائي يف الرقابة والتفتيش على أعمال القضاة وتقييم أدائهم مـن            
       خالل التفتيش الدوري واملفاجئ واستقبال شـكاوى املـواطنني ودراسـتها     

 ؛يدانياًمكتبياً وم

أما اإلعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات تعسفية أو موجزة أو غري عادلة              •
 ؛فهي خمالفة للدستور والقوانني النافذة وغري حمتملة احلدوث

وعقوبة اإلعدام ال يقرها القضاء إال يف اجلرائم األشد خطورة، ومل حيدث أن              •
. بعيداً عن دائرة القضاء   نفذت هذه العقوبة يف حق أي مواطن ميين أو غري ميين            

ة نيحمدودة وحمصورة بصورة قاطعة وفقاً للنصوص القانو       فضالً عن ذلك فهي   
ومكفولة بضمانات قضائية حتد من حاالت التنفيذ، مبا يف ذلك حق رئـيس             
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كما حيدد  . اجلمهورية يف العفو عن احملكوم عليهم يف حاالت حيددها القانون         
لية اجلنائية الكاملة ببلوغ الفاعل مثانية عشر       قانون العقوبات اليمين سن املسؤو    

 ؛رتكاب اجلرميةاعاماً عند 

كما أن القانون ال جييز سجن األطفال يف منشآت عقابية بل يلزم النيابة العامة               •
 ؛بإيداع الطفل احلدث يف دور للرعاية والتأهيل

 وخبصوص مساح اليمن بزيارة املنظمات الدولية ألماكن االحتجاز، فلم حيدث          •
أن ُمنعت أي منظمة دولية طلبت هذه الزيارة من إمتامها بكل يسر وسهولة،             
ولعل اللجنة الدولية للصليب األمحر، ومنظمة العفو الدوليـة وغريمهـا مـن             
املنظمات خري شاهد على مرونة احلكومة وتعاوهنا مع املنظمات الدولية بـل            

اكن االحتجاز واجللوس   وكل منظمات اجملتمع املدين العاملة يف اليمن لزيارة أم        
 ؛مع الرتالء دون رقيب

أما خبصوص إنشاء هيئة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ بـاريس،             •
فإننا حنيط اجملتمع الدويل بأن جملس الوزراء قد أصدر قراراً لدراسة إنشاء هذه             

 ؛جتاهاالاهليئة،وحنن جادون بالسري يف هذا 

التمييز والعنف ضد املـرأة، فيـنص دسـتور         أما جهود اليمن يف جمال معاجلة        •
وهنـاك  . اجلمهورية اليمنية على أن املواطنني متساوون يف احلقوق والواجبات        

  : مجلة من اإلجراءات اليت اختذهتا احلكومة ملعاجلة التمييز والعنف ضد املرأة أمهها
تشكيل فريق خرباء قانوين ملراجعة التشريعات الوطنية اخلاصـة           -١  

وإزالة أي نصوص متييزية ضد املرأة، تتعارض مع االتفاقيات الدولية يف جمال            باملرأة  
  .حقوق املرأة
كما أن معاجلة مشكلة العنف ضد املرأة تتخذ صوراً وأشـكاالً             -٢  

خمتلفة منها صياغة إستراتيجية تضمنت أهدافاً وإجراءات أمههـا إعـداد برنـامج            
يس الشبكة اليمنية ملناهضة العنف ضد      ملناهضة العنف ضد املرأة، باإلضافة إىل تأس      

، ٢٠٠١، كما انعقد املؤمتر األول ملناهضة العنف ضد املرأة عام           ٢٠٠٣املرأة عام   
  .إضافة إىل اجناز عدد من الدراسات حول العنف املرتيل وغريها من اإلجراءات

فقد برزت بعـض احلـاالت      ) الزواج السياحي ( أما ما يسمى    -٣  
ة وانتهت بعد أن اختذت اجلهات الرمسية إجراءات مـشددة          احملدودة يف فترة سابق   

  . حملاسبة الذين يقفون وراءها
منـذ سـت    ) Gender(أقرار إستراتيجية النوع االجتمـاعي       مت  -٤  
  . هبدف حتقيق املساواة على أرض الواقع بني الرجل واملرأة سنوات،
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 إطار تعزيز ومحاية حقوق     إال أنه على الرغم من اجلهود الكبرية اليت تبذهلا بالدنا يف            
زالت تقف عثرة يف سـبيل       من التحديات والصعوبات اليت ما     ال أن هناك العديد   إاإلنسان،  
ىل عدد مـن تلـك      إوقد مت اإلشارة    . املأمول والطموح يف ذلك اإلطار    ىل الوضع   إالوصول  

  . التحديات والصعوبات يف سياق هذا الرد
فإهنـا تـود    ،  لتعاون اإلجيايب والبناء مع اللجنة    وإذ ترحب احلكومة اليمنية باستئناف ا       

سم اليمن ضمن الـدول الـيت       االتأكيد على رغبتها يف أن تقوم اللجنة ببحث إمكانية إدراج           
، ملا متثله من فرصة هامة إلطالع اللجنة        ٢٠١٠ستناقش تقاريرها ضمن دورات اللجنة يف عام        
  . لتقريرها الثاين شهدهتا البالد منذ تسليمها على التطورات التشريعية واإلدارية والقضائية اليت

عميق شـكرها وتقـديرها      ويف األخري، فإن حكومة اجلمهورية اليمنية تعرب عن         
قوق اإلنسان يف خمتلف    ألعضاء اللجنة احملترمني على جهودهم املستمرة يف سبيل االرتقاء حب         

  .دول العامل
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  إصالح العدالة اجلنائية  - أوالً  

  )١ الفقرة(ذيب تعريف التع    
 من قائمة املسائل بشأن عـدم وجـود تعريـف           ١قرة  باإلشارة إىل ما ورد يف الف       -١

فقد سبق اإلشارة يف التقرير إىل نتائج وتوصيات وثيقة التحليل          ،  للتعذيب يف التشريع الوطين   
     القانوين ومؤمتر العدالة اجلنائية بشأن عدم اشتمال التشريعات على تعريف للتعـذيب وفـق             

صى املؤمتر بإضافة مادة إىل قـانون اجلـرائم         حيث أو .  من اتفاقية مناهضة التعذيب    ١املادة  
 من االتفاقية ليكون هـذا      ١والعقوبات تنص على تعريف التعذيب مبا يتوافق مع نص املادة           

 .التعريف ضمانة حلسن تطبيق النصوص املتعلقة هبذا املوضوع

 )٣٠ و٢٩ن االفقرت(تعويض وإعادة تأهيل ضحايا التعذيب     

، االنتـصاف والتعـويض    بشأن تدابري    ٣٠و ٢٩ الفقرتني   وباإلشارة إىل ما ورد يف      -٢
 املتـهم  وبرامج إعادة تأهيل ضحايا التعذيب فقد سبق اإلشارة يف التقارير السابقة بشأن حق    

حبقه وباإلضافة إىل ذلك فقد نـصت       إجراءات تعسفية    أي   يف احلصول على تعويض نتيجة    
 يطالب املدعى باحلقوق املدنيـة أمـام        للمتهم أن : "اإلجراءات اجلزائية  من قانون    ٦٣املادة  

 ".احملكمة بتعويض الضرر الذي حلقه بسبب رفع الدعوى املدنية إذا كان لذلك وجه

لكل من وقع عليه اعتداء غري مشروع يف حق         : "القانون املدين  من   ٤٧ونصت املادة     -٣
 وجاء  ".من حقوقه الشخصية أن يطلب وقف هذا االعتداء مع التعويض عما حلقه من ضرر             

كل فعل أو ترك غري مشروع سواُء كان ناشئاً عن عمد أو شبه عمد أو               ): "٣٠٤(يف املادة   
خطأ إذا سبب للغري ضرراً، يلزم من أرتكبه بتعويض الغري عن الضرر الذي أصابه وال خيـل                 

 ".ذلك بالعقوبات املقررة للجرائم طبقاً للقوانني النافذة

جيوز خماصمة القضاة وأعضاء النيابـة     : "١٤٤املادة  يف  كما بني قانون املرافعات أنه        -٤
العامة مدنياً عن طريق رفع دعوى املخاصمة للحكم بالتعويض ترفع وتنظر وفقاً لإلجراءات             

 ."املنصوص عليها يف هذا الفصل

إذا ثبت هليئة احلكـم صـحة دعـوى         " أنه   ١٥٣ وجاء يف الفقرة الثالثة من املادة       -٥
لتعويض املناسب وبنفقات احملاكمة وبـبطالن احلكـم حمـل          املخاصمة فتحكم للمدعي با   

املخاصمة وأي عمل قضائي متعلق به وبإيقاف القاضي أو عضو النيابة العامة عـن العمـل                
وإحالته إىل جملس القضاء األعلى إليقاع العقوبة اليت يراها مناسبة كما حتكم بإعادة مبلـغ               

يه أن يطلب احلكم له بالتعويضات عن ضرر         أنه للمدعى عل   ١٩٩كما بينت املادة    ". الكفالة
 .حلقه من الدعوى أو من أي إجراء فيها
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وجتدر اإلشارة إىل أن توصيات مؤمتر العدالة اجلنائية قد تضمنت وجوب تعـويض               -٦
 :دة تأهيلهم وذلك على النحو اآليتضحايا التعذيب، وتبين برامج إلعا

جوب تعـويض ضـحايا     إضافة نص إىل التشريع الوطين ينص صراحةً إىل و         •
 التعذيب من قبل الدولة واألشخاص الذين قاموا بارتكاب تلك اجلرمية زيادةً          

  ؛على ما يلزم هلم من ديات وأروش
لنفـسي  نص على إلزام الدولة تبين برامج إلعادة التأهيل ا        ت ةقانونيمادة  إضافة   •

       مـع الرعاية الصحية لضحايا التعذيب مبـا يتوافـق      واملعنوي وتوفري العناية و   
 . من اتفاقية مناهضة التعذيب١٤املادة 

ولتمكني اللجنة من الوقوف على خطة احلكومة يف إصالح نظام العدالة اجلنائية يف               -٧
، يت مت اختاذها  ، نستعرض يف اآليت أهم اخلطوات ال      )، من استفسارات اللجنة     ٤ الفقرة(اليمن  

ختاذهـا لتنفيـذ    ة اليت تتوخى احلكومـة ا     ، باإلضافة إىل اخلطوات املستقبلي    واجلاري تنفيذها 
 :برناجمها اإلصالحي

 )٤الفقرة (ح العدالة اجلنائية اخلطوات الرئيسية ملبادرة إصال    

  إعداد وثيقة التحليل القانوين  -أوالً     
 مت التحليل القانوين للتشريعات املتعلقة بالعدالة اجلنائية        ٢٠٠٨-٢٠٠٧خالل عامي     -٨

 حتليل الوضع القائم مستوى تطبيق حقوق اإلنسان يف إطار القانون           يف اليمن وأظهرت وثيقة   
وهذه الوثيقـة   . ا يتعلق باتفاقية مناهضة التعذيب    اجلنائي يف اجلمهورية اليمنية مبا يف ذلك م       

لون يف احلكومـة اليمنيـة   وؤمثلت البداية ملؤمتر حوار يقوم من خالله صناع القرارات واملس       
التطبيق الكامل حلقوق اإلنسان يف إطار القـانون اجلنـائي الـيمين            مبناقشة كيفية إجياد آلية     

 عرب تنفيذ بـرامج     واالنتهاء من توصيات تطبيق هذه احلقوق يف إطار مفهوم سيادة القانون          
  .بني أوساط اجملتمعتوعوية ممنهجة 

 "لة اجلنائية يف التشريع اليمينالعدا"مؤمتر احلوار األول   -ثانياً     

جملس الوزراء انعقد بصنعـاء مؤمتر احلوار الـوطين األول للعدالـة           برعاية رئيس     -٩
ركي اجلنائية يف التشريع اليمين، الذي نظمته وزارة حقوق اإلنسان بالتعاون مع املعهد الـدامن         

خـرباء   وقد شارك يف املـؤمتر       ٢٠٠٨ فرباير/شباط ١١-١٠حلقوق اإلنسان خالل الفترة     
 قضاة، وأعضاء مـن     -ية ومنظمة غري حكومية     ميثلـون أكثـر من مخسني مؤسسة حكوم     

ممثلون عــن اجملتمع    اجلامعات واملعاهد املتخصصة، و    النيابة والشرطة، واحملاماة وأساتذة يف    
وخرج املؤمترون جبملة من التوصيات اليت تصب يف جمرى حتقيق العدالة اجلنائيـة يف              . املدين

 جاء يف وثيقة التحليل القانوين حـول        الواقع والتشريعات اليمنية وضمنت التوصيات كل ما      
 .مواءمة القوانني اليمنية التفاقية مناهضة التعذيب



CAT/C/YEM/CO/2/Add.1 

GE.10-41145 10 

  "جارٍ تنفيذه: "برنامج تنفيذ التوصيات  -ثالثاً     
مت حتليل التوصيات الصادرة عن مؤمتر احلوار الوطين األول وكذلك التوصيات اليت              -١٠

امج واحد مكون من ستة مشاريع بالتعـاون        يف برن ا التحليل القانوين ومت جتميعها      خلص إليه 
 اليت  -مت هيكلة وإدارة كل واحد من املشاريع الستة         ، و منركي حلقوق اإلنسان  امع املعهد الد  

 وقد صدر أمر    )نفس جلنة التسيري للمشاريع الستة    (ية  جلنة تسيري  عرب   - سريد توضيحها أدناه  
جعة التوصيات الواردة يف البيان      بشأن تشكيل جلنة ملرا    ٢٠٠٨ لسنة   ٦٩رئيس الوزراء رقم    

       بدأت هـذه اللجنـة أعماهلـا       اخلتامي الصادر عن مؤمتر احلوار األول العدالة اجلنائية وقد          
وجمموعة عمل لكل واحد مـن        للمشاريع الستة  وجلنة إدارية  .٢٠٠٨مايو  / أيار ٢٨بتاريخ  

فنية اليت  العمل  الجمموعة  ية و موعات دعمها من قبل السكرتار    وتتلقى تلك اجمل  . املشاريع الستة 
 جمموعة اخلرباء املرجعيني لتقـدمي       تعيني كما مت . )وزارة حقوق اإلنسان   (تسهل هذه العملية  

للمـشروع  نسان  اإلتوفر وزارة حقوق     .الدعم وضبط اجلودة لكل واحد من املشاريع الستة       
جهزة املسؤولة عـن    األاملؤسسات و يف ذلك جمموعة العمل الفنية أما       وظيفة السكرتارية مبا    

التنفيذ فستوفر املشاركني يف هيكل كل مشروع حيث ميكن إضافة اخلربة الفنية الالزمة كلما         
كان ذلك مفيداً وتقوم كل من السكرتارية واللجان اإلدارية بصورة مـشتركة يف حتديـد               

  .جمموعة اخلرباء املرجعيني

  الستةاملشاريع     

 صالح القوانني واملبادرات األخرىإلمليداين كأساس البحث والتحليل ا: ١املشروع رقم   -١  

عدد من توصـيات     إليها   تاجاليت حت جراء التحليالت   إالغرض من هذا املشروع هو        -١١
ىل مزيد من املعرفة الدقيقة للوضع القائم قبل حتديد املبادرات قبل           إ مما يؤدي    التحليل و املؤمتر

يغطي  .للمبادرات الالزمة لتنفيذ توصيات حمددة    تقدمي مقترحات    و مؤمتر احلوار الوطين الثاين   
بحث أو التحليل امليداين على أرض الواقـع        إىل ال هناك حاجة   فمجيع اجملاالت،    هذا املشروع 

أما التوصيات فسيتم معاجلتها عـن      . صالحاإلكأساس إلصالح القانون وغريه من مبادرات       
رمسيـة  الغـري    و جهزة الرمسية طريق تصميم مشروع حتليل يستهدف التركيز على خمتلف األ        

االت الـيت يـتعني     حصاءات ذات الصلة جبميع اجمل    اإلالالزمة اليت ميكن أن توفر املعلومات و      
حتديد اجملموعات املستهدفة ذات الصلة وسيصمم التحليـل         داخل كل جهاز  وسيتم  . حتليلها

حات مؤمتر العدالة   مقتر و  حول توصيات  اً ميداني ياً حتليل اًاملشروع تقرير وسيقدم  . وفقا لذلك 
  .ملبادرات الزمة لتنفيذ توصيات حمددة اجلنائية والتحليل، وكذلك مقترحات

  "عادلةالباحملاكمة "زيادة الوعي ونشر القوانني خاصةً املتصلة : ٢املشروع رقم   -٢  
 معرفة مبادئ احملاكمة العادلـة      هو تقدمي حتليل يتناول احلاجة إىل     املشروع  وغرض    -١٢
طـار القـانوين    اإلىل  إ يفية تنفيذ رفع مستوى الوعي بشكل منهجي استناداً       وضع خطة لك  و

 رمسياً من قبل اجلهـات املعنيـة        ،القيام بتنفيذ اخلطة بعد اعتمادها    وأخرياً. للمحاكمة العادلة 
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حتليل االحتياجات وحتديد اآلليات للتركيـز علـى         حيث سيتوىل املشروع     .تأمني التمويل و
للقوانني من خـالل     ىل نشر واسع  إن تستخدم على حنو يؤدي      أن  فئات مستهدفة حمددة ميك   

إىل جانب التعـاون    . ‘احملاكمة العادلة ‘شبه املختصني العاملني يف جمال       و استهداف املختصني 
         مع املنظمات غري احلكومية اليت تستهدف فئات معينة من املختـصني أو شـبه املختـصني،      

.  اجلمـاهريي  عالماإلعة والتلفزيون، وغريها من وسائل      ذااإلأو على نطاق واسع عن طريق       
عندما يتم هذا فإن حتليل االحتياجات سوف حيدد احتياجات مجيـع الفئـات املـستهدفة        و

 . وشبكة النشر األكثر فعالية لزيادة الوعي بالقوانني املتصلة باحملاكمة العادلة

  ائينشاء مدونة سلوك مأموري الضبط القضإ: ٣املشروع رقم   -٣  
حدد مؤمتر احلوار األول ضرورة وجود مدونة لقواعد السلوك الرمسـي ملـأموري               -١٣

الغرض من هذا املشروع هو     و. ها مبا فيها معاقبة االنتهاكات    آليات لتطبيق كالضبط القضائي   
خرى عـن   األالتوصيات يف الربامج احلالية وسيتم اختاذ املبادرات الضرورية          تأمني استيعاب 

واحدة أو أكثر مـن     هو إعداد وتطبيق     ذات الصلة من اجل حتقيق اهلدف و       طريق املؤسسات 
 .مدونات السلوك لكافة جهات ومأموري الضبط القضائي يف اليمن

علـى أن   . تصميم وحدات تدريبية لتدريب املدربني     و ينبغي وضع املواد التدريبية   و  -١٤
لقـضائي يف غـضون     لضبط ا يكون عدد املدربني مبستوى الطموح لتدريب كافة مأموري ا        

 برنامج التدريب ينبغي دمـج      ةستدامال اًوعالوة على ذلك وضمان   . ثالث سنوات أو  /سنتني
 ذات الصلة بالتعليم الرمسي ملأموري الـضبط        ةيف مجيع املناهج الدراسي     ربنامج التدرييب هذا ال 

القضائي وينبغي أن ُيستحدث قانون ينص على مدونة السلوك وجزاءات وآليات الشكاوى            
 تشارك سيتم ترتيب لقاٍء حيث .يف حالة االنتهاك إىل جانب املناهج الدراسية املشار إليها آنفاً

. شروع وطرح املبادرات احلاليـة    فيه كافة جهات الضبط القضائي لعرض ومناقشة فكرة امل        
إىل حد كبري جزء     سيتم حتديد طريقة تنفيذ املشروع، وهذا املشروع       ىل النقاشات إاستنادا  و

 .صالح القائمة بالفعل يف خمتلف جهات الضبط القضائياإلجزأ من مبادرات ال يت

  أصالح السجون : ٤املشروع   -٤  
 صالح نظام السجون استناداً   إأشار مؤمتر احلوار الوطين األول إىل وجود حاجة إىل            -١٥

بنـاء   و الغرض من هذا املشروع هو حتليل الوضع احلايل        و .إىل التحليل امليداين للحالة القائمة    
أخـريا القيـام    و. صالحي لتنفيذه إوضع برنامج    و طار التنظيمي اإلصالح  إعلى ذلك اقتراح    

 .رمسيا من قبل جهات التنفيذ وبعد تأمني التمويل بتنفيذ اخلطة بعد اعتمادها

 املراجعة الفنية للقانون: ٥املشروع   -٥  

ينظم العدالة اجلنائية مبـا     طار القانوين الذي    اإلمة  ءموا و الغرض من املشروع هو حتديث      -١٦
 . صادقت عليها اليمناليت االتفاقيات  املعاهدات الدولية ذات الصلة وينسجم مع املعايري الواردة يف
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 صالح القانون إ: ٦ املشروع  -٦  

ملؤمتر الثـاين اجملـاالت     اعداد  التحليل امليداين الذي سيتم القيام به إل      لبحث و اسيبني    -١٧
وهذه احلزمـة سـوف     .  بشكل ضروري  يةصالح قانون إوضع حزمة   إىل  القانونية اليت حتتاج    

ـ      و. اليمنيف  العدالة اجلنائية     لربنامج إصالح  اًتشكل أساس  صميم الغرض من هذا املشروع هو ت
 .صالح القانويناإلبرامج يف إجراء املنهجية اليت ينبغي استخدامها صالح القانون وإلبرنامج 

 )مستقبليةخطوات  (الثاين والثالث حول العدالة اجلنائيةمؤمتر احلوار الوطين   - رابعاً    

 الذي سيستخدم يف مؤمتر احلوار الوطين الثـاين حـول     اإلطاريوفر هيكل املشروع      -١٨
 املؤمتر سيتم تقدمي املبادرات اليت اقترحتها احلكومة لتنفيـذ          هذاويف  . العدالة اجلنائية يف اليمن   

. اليت مت جتميعهـا يف سـتة مـشاريع   ألول والتحليل و  الصادرة عن مؤمتر احلوار ا    التوصيات  
ملبادرات املقترحة من احلكومة، وتوليد املدخالت والتوصـيات،        الغرض من املؤمتر مناقشة ا    و
بـل البـدء يف التخطـيط      مبن فيهم صناع القرار ق     املصلحةخلق التزام واسع بني أصحاب      و

 . التخطيط التفصيلي يفبدءاللربنامج النهائي و  ىل املؤمتر الثاين سيتم إقرار ا     إاستنادا  و. التفصيلي
ئية، حيث سيقدم إىل هـذا املـؤمتر        الثالث للحوار الوطين حول العدالة اجلنا      يلي ذلك املؤمتر  

صالح واملشاريع القائمة ذات الصلة يف شكل وثيقة للمناقشة ملختلف صناع القرار            اإلبرنامج  
وذلك بغرض متكني تنفيذ    ،  ك اجلهات املاحنة   الرئيسيني اآلخرين، مبا يف ذل     ةوأصحاب املصلح 

 . كفءصالح فعال وإبرنامج 

ائم الشروع والتحريض علـى التعـذيب،       جر (التدابري القانونية حول    - ثانياً  
 )العنف اجلنسي، قانون اللجوء

  )٢الفقرة ( والتحريض يف القانون جرائم الشروع  -ألف   
وعدد من القوانني ذات العالقـة مـواد      تضمن الدستور وقانون اإلجراءات اجلزائية        -١٩

حترام كرامة اإلنـسان وصـون      متعددة تنص على حظر التعذيب بكافة أشكاله وتتضمن ا        
، ١٦٦،  ٣٥(واملــواد   الدستور  من  ) ٥٠،  ٤٨(وبوجه خاص ما جاء يف املادتني       حقوقه  
من قانون  ) ٢٤٩،  ٢٤٧،  ٢٤٦،  ٢٤٥،  ٢٤٤،  ٢٤٣،  ٢٤٢،  ٢٤١،  ١٦٩،  ١٦٨،  ١٦٧

من قـانون اإلجـراءات   ) ٤٦٩، ١٧٨،  ٧١،  ١٦،  ٧،  ٦(وكذا املواد   العقوبات،  اجلرائم و 
ـ   ) ٥٣،  ٥٢،  ٤٧،  ٤٤،  ٤٣،  ٢٣،  ٢٢،  ٢١،  ٢٠( واملواد   اجلزائية، انون اجلـرائم   مـن ق

مـن  ) ٩٠ من املـادة  )د(، الفقرة  ٩ من املادة    )ب(الفقرة  (واملادتان  . والعقوبات العسكرية 
عليمات الصادرة من النائب العام خبـصوص تطبيـق         وما نصت عليه الت   . قانون هيئة الشرطة  

 .ءات اجلزائية ضمن مواده املختلفةقانون اإلجرا
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وبناًء على ذلك فإن جرائم الشروع أو التحريض أو املوافقة على فعل التعذيب تعترب                -٢٠
حيث نظم قانون اجلرائم والعقوبات يف بابه الثاين        ،  هي األخرى جرائم يعاقب عليها القانون     

ال يسأل شخص عن جرميـة      " :٧رمية وعناصرها ورابطة السببية فيها كما جاء يف املادة          اجل
يتطلب القانون لتمامها حدوث نتيجة معينة إال إذا كان سلوكه فعالً أو امتناعاً هو الـسبب                
يف وقوع هذه النتيجة وتقوم رابطة السببية مىت كان من احملتمل طبقاً ملا جترى عليه األمور يف                 

 عادة أن يكون سلوك اجلاين سبباً يف وقوع النتيجة وما كان سببه منه فهدر علـى أن                  احلياة
هذه الرابطة تنتفي إذا تداخل عامل آخر يكون كافياً بذاته ألحداث النتيجة وعندئذ تقتـصر               

 ٨وحددت املـادة   مسؤولية الشخص عن سلوكه إذا كان القانون جيرمه مستقالً عن النتيجة 
  ."أو بإمهال) عمداً(شخص عن جرمية إال إذا أرتكبها قصداً ل فال يسأاملسؤولية 

 الشروع    

البدء يف تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جرميـة إذا أوقـف           " الشروع   ١٨ادة  عرفت امل   -٢١
رادته فيه ولو استحال حتقق اجلرمية اليت قـصد         إلسلوك الفاعل أو خاب أثره لسبب ال دخل         

عملة أو لتخلف موضوع اجلرمية أو لعدم وجود اجملـين          الفاعل ارتكاهبا لقصور الوسيلة املست    
عاقب على الشروع دائماً وال تزيد العقوبـة        ي" على عقوبة الشروع     ١٩ ونصت املادة    "عليه

إذا  و عن نصف احلد األقصى املقرر للجرمية التامة إال إذا نص القانون على خـالف ذلـك               
لشروع احلبس الذي ال يزيد على عشر كانت عقوبة اجلرمية التامة هي اإلعدام، تكون عقوبة ا

 ".سنوات وتسري على الشروع األحكام اخلاصة بالعقوبات التكميلية املقررة للجرمية التامة

  املسامهة يف اجلرمية    

 الفاعل    

يعد فاعالً من حيقق بسلوكه عناصر اجلرمية ويـشمل ذلـك           : "على ٢١ادة  نصت امل   -٢٢
قت حدوثها ويعد فاعالً بالواسطة من حيمل على ارتكاب         املتمايل املوجود على مسرح اجلرمية و     

 هذا ولو ختلفت لدى الفاعل بالواسطة صفة يشترطها القـانون يف            -مسؤول  اجلرمية منفذاً غري    
  ".الفاعل ويعد فاعلني من يقومون معاً بقصد أو بإمهال مشترك باألعمال املنفذة للجرمية

 احملرض    

يـشترط  يغري الفاعل على ارتكاب جرميـة، و       من   يعد حمرضاً " ٢٢ادة  جاء يف امل    -٢٣
ملعاقبته أن يبدأ الفاعل يف التنفيذ، ومع ذلك جتوز املعاقبة على التحريض الذي ال يترتب عليه                

  ".أثر يف جرائم معينة
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 الشريك    

الشريك هو من يقدم للفاعل مساعدة تبعية بقصد ارتكـاب         " ٢٣ادة  نصت عليه امل    -٢٤
قد تكون الحقه مـىت      و ة قد تكون سابقة على التنفيذ أو معاصرة له،        اجلرمية وهذه املساعد  

كان االتفاق عليها قبل ارتكاب اجلرمية، أما املساعدة الالحقة اليت مل يتفق عليها قبل ارتكاب            
 ".اجلرمية كاإلخفاء فيعاقب عليها كجرمية خاصة

 عقوبة املسامهة    

ن ساهم يف اجلرمية بوصفة فاعالً أو حمرضاً   يف اجلرائم التعزيرية م   "على   ٢٤ادة  نصت امل   -٢٥
أو شريكاً يعاقب بالعقوبة املقررة هلا ما مل ينص القانون على خالف ذلك غري أنه إذا أختلـف                  

  ".املسامهني عوقب كل منهم حسب قصده قصد مساهم يف اجلرمية عن قصد غريه من

  العقوبات التكميلية    
ي فضالً عن العقوبة املقـررة للجرميـة        للمحكمة أن تقض  " على   ١٠١نصت املادة     -٢٦

حبرمان احملكوم عليه من كل أو بعض احلقوق واملزايا اآلتية وبعقوبة أو أكثر من العقوبـات                
التكميلية اآلتية مراعية يف ذلك طبيعة اجلرمية وظروف ارتكاهبا وماضي املتهم ونوع العقوبـة          

  :األصلية احملكوم هبا
  .                                      مة أو الوظائف واخلدمات النيابية واملهنية                        توىل الوظائف واخلدمات العا  - ١  

  .                                      أن يكون ناخبا أو منتخبا يف اجملالس العامة  - ٢  

  .                                      ً   أن يكون عضوا يف جملس إدارة شركة أو مديراً هلا  - ٣  

  .                                       أن يكون صاحب التزام أو امتياز من الدولة  - ٤  

  .            ً        ً        ً أن يكون وصياً أو قيماً أو وكيالً  - ٥  

  .          قد أو تصرف            ً         ً    أن يكون خبرياً أو شاهداً يف ع  - ٦  

   .             ً         ً        ً           أن يكون مديراً أو ناشراً أو حمرراً إلحدى الصحف  - ٧  
  .                                                    توىل إدارة مدرسة أو معهد علمي أو ممارسة أي نشاط تعليمي  - ٨  

   .                       محل أومسة وطنية أو أجنبية  - ٩  
   .        محل السالح  -  ١٠  
  .                    استمرار مزاولة املهنة  -  ١١  

   ).             مراقبة الشرطة (                     حرية اإلقامة واالنتقال   -  ١٢  

  . )        إغالق احملل (                ل أو استغالل احملل       استعما  -  ١٣  

  .                           استمرار إقامة األجنيب يف البالد  -  ١٤  
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                                                                                  تقدمي تعهد بعدم اإلخالل باألمن والتزام حسن السلوك مصحوبا بكفالـة            -  ١٥  
  .        أو بدوهنا

رم منـها   وإذا كان احملكوم عليه وقت صدور احلكم متمتعا ببعض هذه احلقوق وحُ             
ويكون احلرمان بصفة دائمة فال يزول أثرة إال برد االعتبار  .منفذ احلرمان مبجرد صدور احلك

كما جيوز أن يكون مؤقتا مبدة ال تقل عن سنة وال تزيد عن ثالث سنوات تبدأ من تـاريخ                   
مل ينص القانون علـى   انتهاء تنفيذ العقوبة األصلية أو من تاريخ انقضائها ألي سبب آخر ما        

  ."خالف ذلك

  موتاالعتداء الذي يفضي إىل    

يعاقب بالدية املغلظة أو احلبس مدة ال تزيد علـى          " :على ٢٤١ادة  حيث نصت امل    -٢٧
مخس سنوات من اعتدى على سالمة جسم غريه بأية وسيلة ومل يقصد من ذلك قتالً ولكن                

تتحقق العاهـة   : "تعريف العاهة املستدمية   ٢٤٢وتضمنت املادة   ". االعتداء أفضى إىل املوت   
 اإلصابة إىل قطع أو انفصال عضو أو بتر جزء منه أو فقد منفعته أو نقصها                املستدمية إذا أدت  

ويعترب يف حكم العاهة    ،  أو تعطيل وظيفة إحدى احلواس تعطيال كليا أو جزئيا بصورة دائمة          
  ".كل تشويه جسيم ال حيتمل عادة زواله

 : على ٢٤٣دة  ا فقد نصت امل   العاهة املستدمية العمدية واجلرح املنضبط    وبالنسبة إىل     -٢٨
حلق جبـسمه عمـداً   أ بأي وسيلة وهيعاقب بالقصاص مبثل ما فعل كل من اعتدى على غري    "

 ميكـن    أو أحدث به جرحاً    عاهة مستدمية بأن قصم له مفصال أو قلع له عينا أو صلم له أذناً             
ضبط مقداره فإذا أقتصر فعل اجلاين على إذهاب معىن طرف أو حاسة مع بقاء الصورة أو إذا      

احلبس مدة ال تزيد على     نع القصاص أو سقط بغري العفو باجملان عوقب بالدية أو األرش و           امت
، أما إذا أفضى االعتداء إىل عاهة مستدمية دون أن يقصد اجلاين أحداثها فإنـه               سبع سنوات 

عن الديـة واألرش علـى حـسب        يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات فضالً          
يعاقب باألرش  " على ٢٤٤ادة   فقد نصت امل   إليذاء العمدي اخلفيف  اوفيما يتعلق ب  ". األحوال

واحلبس مدة ال تزيد على سنه أو األرش والغرامة من أعتدي على سالمة جسم غريه بـأي                 
 ال ينضبط مقداره أو تسبب عن ضرر بالصحة إذا مل يـنجم عـن              وسيلة وأحدث به جرحاً   

وتكون العقوبة ، زيد عن عشرين يوماًاالعتداء مرض أو عجز عن األعمال الشخصية مدة ال ت     
احلبس مدة أقصاها ثالث سنوات أو الغرامة فضالً عن األرش إذا أفضى االعتداء إىل مرض أو 

  ."عجز عن األعمال الشخصية مدة ال تزيد عن عشرين يوماً
يعاقب بالدية أو األرش على " :على ٢٤٥ادة  فقد نصت املاإلصابة اخلطأبالنسبة إىل   -٢٩

حوال من تسبب خبطئه يف املساس بسالمة جسم غريه وباحلبس مدة ال تزيد على              حسب األ 
سنه أو بالغرامة وإذا نشأ عن اجلرمية عاهة مستدمية أو إذا وقعت نتيجة إخالل اجلـاين مبـا                  
توجبه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو خمالفته للقوانني واللوائح أو كان حتت تأثري                

 ".د وقوع احلادث كانت عقوبته احلبس مدة ال تزيد على سنتني أو الغرامةسكر أو ختدير عن
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  اإلكراه واألمر غري القانوين     
قد أقر أن قتل وتعذيب إنسان  كما أن القانون يف حالة اإلكراه املادي والقوة القاهرة   -٣٠

ة من  ال يرتكب جرمي  : "على ٣٥ادة  عن املكره ومن أكرهه حيث نصت امل      املسؤولية  ال ترفع   
أو بـسبب قـوة     ،  وقع منه الفعل املكون هلا حتت ضغط إكراه مادي يستحيل عليه مقاومته           

يستثىن مـن ذلـك القتـل        و .الً عن اجلرمية اليت وقعت    ؤويكون فاعل اإلكراه مس    و .قاهرة
 على  ٢٢٥ونصت املادة    ."فيهما عن املكره ومن أكرهه    املسؤولية  وتعذيب اإلنسان فال ترفع     

ذ أمر غري قانوين صادر من رئيـسه        راد القوات املسلحة يف حالة رفض تنفي      أفمسؤولية  عدم  
 .وبات أو القانون الدويل العامواضح خمالفته لقانون اجلرائم والعق

   العامني وشركائهمعقوبات املوظفني    
أورد قانون العقوبات نصوصاً عقابية خاصة باملوظفني العاميني وشركائهم يف حالة             -٣١

 ١٥١، حيث نـصت املـادة       اعتماداً على سلطة وظيفتهم   م القوانني واللوائح    خمالفتهم أحكا 
يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على عشر سنوات كل موظف عام طلب أو قبل عطية أو                : "على

، وتكون العقوبة احلبس الذي ال تزيد مدته على         إخالال بواجبات وظيفته  االمتناع عن عمل    
ناع حقا ويعفى الشريك من العقوبة إذا بادر بـإبالغ          ثالث سنوات إذا كان العمل أو االمت      

 كما نـصت    ".السلطة القضائية واإلدارية باجلرمية أو أعترف هبا قبل قفل التحقيق االبتدائي          
كـل   )١(: يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات أو بالغرامـة          : "على ١٦٥ادة  امل

و اللوائح أو األنظمة أو يف رفض تنفيذ   موظف عام استعمل سلطة وظيفته يف تعطيل القوانني أ        
ممـا  شيء  األوامر واألحكام الصادرة من حمكمة أو أي جهة خمتصة أو امتنع عمداً عن تنفيذ               

كل موظف عام ترك عمله أو امتنع عن أدائه بقـصد           ) ٢ (.ذكر يدخل تنفيذه يف اختصاصه    
 بيانات  أو أعطى عمداً  كل موظف عام أدىل أو قدم        )٣ (.عرقلة العمل أو اإلخالل بانتظامه    

  ". إخل... غري صحيحة يترتب عليها ضرر بالغري
بشأن  ٢٠٠٠ لسنة   ١٥قانون رقم   من ال ) ب(صراحة يف الفقرة     ٩كما نصت املادة      -٣٢

استخدام التعذيب اجلسدي أو التأثري النفـسي ضـد أي          ال جيوز للشرطة    " أنه   هيئة الشرطة 
 من قـانون    ١٢ادة   ونصت امل  ."ز أو احلبس  شخص أثناء مرحلة مجع االستدالالت أو احلج      

تلتزم الشرطة عند ممارستها لصالحيتها الواردة يف هذا القانون مبراعـاة           : "هيئة الشرطة على  
احلصانات املمنوحة وفقاً للدستور وللقوانني واالتفاقيـات الدوليـة سـارية املفعـول يف              

ام هذا القانون وتنفيـذها     مراعاة أحك  من واجبات الضباط     ٨٩ وجعلت املادة    ."اجلمهورية
هم أعلـى   ه أو ممن    وعليه كذلك أن يطيع وينفذ األوامر القانونية اليت تصدر إليه من رؤسائ           

 .املعمول هبا اطية أو خرق القوانني واألنظمة      ال يقع يف أي خمالفة انضب     وأن   .رتبة أو أقدم منه   
امالهتم وإجنازها على   معاملواطنني وحقوقهم وبذل أقصى اجلهود من أجل تسهيل         وأن حيترم   
   .أكمل وجه
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اسـتخدام رتبتـه أو صـفته      منها   و  األعمال احملظورة على الضباط    ٩٠ادة  بينت امل   -٣٣
 ٩١ادة  ونصت امل  .أو إحلاق األذى باآلخرين    يف حتقيق منافع شخصية له أو لغريه         العسكرية

 وتقييم األداء وفقـاً     يضع الوزير بعد أخذ رأي اجمللس نظام للرقابة والتفتيش واملتابعة         : "على
   ."ملعايري حمددة خيضع هلا مجيع الضباط ومبا ال خيالف نصوص هذا القانون

مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشـد  "اجلزاءات التأديبية على الضباط      ٩٢بينت املادة     -٣٤
  :يف القوانني النافذة يوقع على الضابط إحدى اجلزاءات التأديبية التالية

   .     اللوم  - ١  
   .                     نذار الشفوي أو الكتايب  اإل  - ٢  
                                                                          اخلصم من الراتب مبا ال يتجاوز سبعة أيام يف كل مرة وحبد أقصى شهرين                - ٣  
   .       يف السنة
   .                التوقيف عن العمل  - ٤  
   .                                                        تأجيل موعد استحقاق العالوة السنوية ملدة ال تزيد عن ستة أشهر  - ٥  
   .                              من العالوة السنوية لسنة واحدة      احلرمان  - ٦  
   .                                         الترقية مبا ال يقل عن سنة وال يزيد عن سنتني                 تأخري موعد استحقاق  - ٧  
    ".                                                  االستغناء عن اخلدمة مع احتفاظ الضابط حبقوقه التقاعدية  - ٨  

فيما عدا اللوم واإلنذار الشفوي ال جيوز توقيع جزاء على الضابط           " ٩٣ادة  نصت امل   -٣٥
ار الصادر بتوقيع  وجيب أن يكون القر   ،  إال بعد التحقيق معه كتابة ومساع أقواله وحتقيق دفاعه        

  ."اجلزاء مسبباً من اجمللس التأدييب وله حق اللجوء إىل القضاء
كل ضابط حيبس حبساً احتياطياً أو تنفيذاً حلكم جزائي         ) أ(: "على ٩٦ادة  نصت امل   -٣٦

غري هنائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه احتياطياً أو تنفيذاً حلكم جزائي غري هنائي                
رئ من التهم املوجهة إليه الراتب إىل حني صدور حكم جزائي هنائي فإذا ُبويصرف له نصف  

كل ضابط حيبس تنفيـذاً حلكـم       ) ب (.يعود إىل عمله ويصرف له نصف الراتب املوقوف       
جزائي هنائي حيرم من نصف الراتب الذي كان موقوفاً أثناء احلبس االحتياطي أو تنفيذاً حلكم   

 عن عمله بقوة القانون إذا كانت اجلرمية احملكوم فيها خملـة            جزائي غري هنائي ويعترب مفصوالً    
باألمانة والشرف مع استحقاقه للحقوق اليت اكتسبها أثناء اخلدمة وفقـاً ألحكـام قـانون              

  ."املعاشات واملكافآت بالقوات املسلحة واألمن
ن الوزير  التأديبية م يصدر القرار باإلحالة إىل احملاكمة      ) أ(":  على ١٠١ادة  نصت امل   -٣٧

الوزير ويتضمن بياناً بالتهم املنسوبة إىل الضابط ويبلغ الـضابط هبـذا القـرار              أو من نائب    
وبتاريخ اجللسة املعينة حملاكمته ويكون اإلبالغ قبل التاريخ احملدد النعقاد اجمللس بثمانية أيام             

 للضابط  )ب( .كعلى األقل كما يتعني إخطار مدير عام اإلدارة العامة للرقابة والتفتيش بذل           
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احملال إىل جملس التأديب أن يطلع على التحقيقات اليت أُجريت وعلى مجيع األوراق املتعلقـة               
وله أن يأخذ صورة منها وله أن يطلب ضم التقارير السنوية عن كفاءاته أو أي أوراق أخرى           

و كتابيـاً   إىل ملف الدعوى التأديبية وله أن حيضر جلسات احملاكمة وأن يقدم دفاعه شفهياً أ             
  ."للمجلس حماكمته غيابياً، وله أن يوكل حمامياً عنه وإذا مل حيضر الضابط رغم إعالنه

ال جيوز ترقية ضابط حمال إىل احملاكمـة التأديبيـة أو إىل            : "على ١٠٦ادة  نصت امل   -٣٨
ة أو جرمية خملة بالشرف أو األمانة أو موقوف عن العمل يف            ماحملاكمة اجلزائية يف جرمية جسي    

مدة اإلحالة أو التوقيف ويف هذه احلالة حتجز للضابط رتبة ملدة سنة فإذا استطالت احملاكمـة        
ألكثر من ذلك وثبت إدانته أو عوقب باإلنذار أو عقوبة اخلصم من الراتب أو الوقف عـن                 

 أيام يف احلالتني وجب عند ترقيته حساب أقدميته يف الرتبة املرقى            ةالعمل مدة ال تتجاوز مخس    
ا ومنحه مرتبها من التاريخ الذي كانت تتم فيه الترقية لو مل حيال إىل احملاكمة التأديبية أو                 إليه

  ."احملاكمة اجلزائية ويعترب الضابط حماالً إىل احملاكمة التأديبية من تاريخ صدور قرار اإلحالة
جـراءات الواجـب    اإلجراءات اجلزائية يف عدٍد من مواده على        اإلكما نص قانون      -٣٩
ـ              اخت  ٨٥ ادةاذها حبق املخالفات اليت قد تقع من مأموري الضبط القضائي ،حيث نـصت امل
يكون مأمورو الضبط القضائي تابعني للنائب العام وخاضعني إلشـرافه يف نطـاق              : "على

صالحيات الضبط القضائي وللنائب العام أن يطلب من اجلهة املختصة النظر يف أمر كل من               
و تقصري يف عمله وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه وهذا كله تقع منه خمالفة لواجباته أ   

 . "ال مينع من رفع الدعوى اجلزائية

إذا رأى النائب العام أن ما وقع من مأمور الضبط القـضائي            : " على ٨٦ دةنصت املا   -٤٠
نها  وكذلك إذا مل تستجب اجلهة اإلدارية ملا طلب م         خطأ جسيم أو أن اجلزاء املوقع غري كافٍ       

من نظر يف مأموري الضبط القضائي جاز عرض األمر على حمكمة االستئناف للنظر يف إسقاط               
صفة الضبطية القضائية عنه وهذا كله ال مينع من رفع الدعوى اجلزائية وجيوز كـذلك هلـذه                 
احملكمة أن تتصدى من تلقاء نفسها أو بناًء على طلب الرئيس مبناسبة قضية معروضـة عليهـا                 

 . "أمر إسقاط صفة الضبطية القضائية يف األحوال املنصوص عليها يف الفقرة السابقةوتنظر يف 

جيب على حمكمة االستئناف يف األحوال اليت يعرض فيهـا          : " على ٨٧ ادةنصت امل   -٤١
 تسمع فيه أقوال ممثل النيابة العامـة        عليها أمر مما ذكر يف املادة السابقة أن تقوم بتحقيق أويل          

وجيب إحاطة مأمور الضبط القضائي مسبقاً بكل ما        . لقضائي حمل املؤاخذة  ومأمور الضبط ا  
نسب إليه من إخالل بواجباته مما هو حمل املؤاخذة وملأمور الضبط القضائي االستعانة مبحام               

 ." هذه اإلجراءات يف غرفة املداولةجرى كلويف مجيع األحوال جيب أن ُت

بغري إخـالل   : "على ٨٨ ادةفقد نصت امل  وبشأن نزع صفة الضبطية القضائية عنه         -٤٢
باجلزاءات التأديبية اليت وقعت على مأمور الضبط القضائي أو املمكن أن يوقعهـا الرؤسـاء               
اإلداريون جيوز حملكمة استئناف احملافظة أن توجه إليه تنبيهاً أو تسقط عنه صـفة الـضبطية                

". ستئناف أو يف كل إقليم اجلمهورية القضائية ملدة معينة أو إسقاطها دائماً يف دائرة حمكمة اال         
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يترتب حتماً على اإلسقاط الشامل لصفة الضبطية القضائية عـن           "أنه ٨٩ ادةكما نصت امل  
مأمور الضبط القضائي عزله عن منصبه كما يترتب حتماً على اإلسقاط احملدود بدائرة معينة              

اف الصادرة ضد مـأمور     تبلغ قرارات حمكمة االستئن   على أن    ٩٠ ادةونصت امل . "نقله منها 
 . الضبط القضائي إىل السلطات اليت تتبعها وإىل النائب العام

 ةمعلومات عن عدد احلاالت اليت طبقت بشأهنا هذه النصوص القانوني    

بقت بشأهنا هـذه    عدد احلاالت اليت ط    وأما بشأن طلب اللجنة توفري معلومات عن        -٤٣
 .ا الرداملرفقة هبذول اجلدا، فريجى الرجوع إىل النصوص القانونية

 )١٠الفقرة (العنف اجلنسي   -باء   

تضمن قانون اجلرائم والعقوبات عددا من املواد القانونية ذات الصلة بالعنف اجلنسي              -٤٤
حيث مت تشديد العقوبات يف اجلرائم الواقعة       ،  أو االنتهاكات اليت تقوم على أساس جنساين      /و

 :عرضها تفصيالً يف اآليتنست، ريهعلى أنثى خاصة يف االغتصاب وغ

 اخلطف واجلرائم املقترنة به    

يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على مخس سنوات كل من خطف           ": ٢٤٩نصت املادة     -٤٥
                                           أو على جمنون أو معتوه أو كان اخلطف                                                 فإذا وقع اخلطف على أنثى أو على حدث          ،  شخصاً

           وإذا صاحب         سنوات                يد على سبع                             العقوبة احلبس مدة ال تز                                          بالقوة أو التهديد أو احليلة كانت       
                                                                                             اخلطف أو تاله إيذاء أو اعتداء أو تعذيب كانت العقوبة احلبس مدة ال تزيد علـى عـشر                  

                                                                                   وذلك كله دون إخالل بالقصاص أو الدية أو األرش على حسب األحوال إذا ترتب                    سنوات
                                        أو زنـا أو لواطـا كانـت                                       وإذا صاحب اخلطف أو تاله قتل        .                             على اإليذاء ما يقتضي ذلك      

  . "              العقوبة اإلعدام

 عقوبة الشريك    

يعاقب بالعقوبات السابقة على حسب األحوال كل مـن         " : على ٢٥٠ادة  نصت امل   -٤٦
اشترك يف اخلطف أو أخفى املخطوف بعد خطفه إذا كان يعلم بالظروف اليت مت فيها اخلطف       

ف جاهالً مبا صاحبه    وباألفعال اليت صاحبته أو تلته وإذا كان الشريك أو املخفي عاملاً باخلط           
  ."أو تاله من أفعال أخرى أقتصر عقابه على احلبس مدة ال تزيد على مخس سنوات

  التهديد    
 أو بالغرامة كل من     ةيعاقب باحلبس مدة ال تزيد على سن      : " على ٢٥٤ادة  نصت امل   -٤٧

د هدد غريه بأي وسيلة بارتكاب جرمية أو بعمل ضار أو بعمل يقع عليه أو على زوجه أو أح    
 ".أقاربه حىت الدرجة الرابعة إذا كان من شأن التهديد أن حيدث فزعا لدى من وقع عليه
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  االغتصاب    
      يعاقب                                         مىت سقط احلد الشرعي لسبب من األسباب املقررة  "   :     على   ٢٦٩          نصت املادة   -  ٤٨

                                                                 ً                    باحلبس مدة ال تزيد على سبع سنني كل من اعتدى باالغتصاب على أي شخص ذكراً كان                
                                                                           رضاه وتكون العقوبة احلبس مدة ال تقل عن سنتني وال تزيد على عشر سنني                              أو أنثى بدون    

                                                        أو كان اجلاين من املتولني اإلشراف على اجملين عليـه أو                                            إذا ارتكب اجلرمية شخصان فأكثر    
                                                أو أصيب اجملين عليه بسبب احلادث بضرر جـسيم يف                                               محايته أو تربيته أو حراسته أو معاجلته      

                                                               ين عليها بسبب اجلرمية وتكون العقوبة احلبس مدة ال تقل عـن                       أو محلت اجمل                  بدنه أو صحته    
                                                                                            ثالث سنوات وال تتجاوز مخس عشرة سنه إذا كان سن اجملين عليها مل تبلغ الرابعة عشرة أو                 

             ً                                           ويعد اغتصاباً كل إيالج جنسي جرى ارتكابـه علـى                                              تسبب عن الفعل انتحار اجملين عليها     
  . "             ً                      شخص الغري ذكراً كان أو أنثى بدون رضاه

  هتك العرض    
 من قانون اجلرائم والعقوبات جرمية هتك العرض وذلك علـى           الفصل الثاين تضمن    -٤٩

 :النحو اآليت

 تعريف هتك العرض    

كل فعل يطال جسم اإلنسان وخيدش احلياء يقع من شخص على آخر            " :٢٧٠مادة    -٥٠
  ."دون الزنا واللواط والسحاق يعترب هتكاً للعرض

 ون إكراهعقوبة هتك العرض د    

يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على سنه أو بالغرامة اليت ال جتاوز ثالثـة              ": ٢٧١مادة    -٥١
آالف ريال كل من هتك عرض إنسان حي بدون إكراه أو حيلة ويعاقب من وقع عليه الفعل 

 ."برضاه بذات العقوبة

  عقوبة هتك العرض بإكراه    
مخس سنوات كل من هتك عـرض       يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على       ": ٢٧٢مادة    -٥٢

إنسان حي باإلكراه أو احليلة أو إذا كان اجملين عليه أنثى مل تتجاوز مخس عشرة سنه أو ذكراً        
مل جياوز أثىن عشر سنه أو معدوم اإلرادة أو ناقصاً ألي سبب أو إذا كان اجلاين من أصـول           

 ."اجملين عليه أو من املتولني تربيته

 يت طبقت بشأهنا هذه النصوص القانونيةمعلومات عن عدد احلاالت ال

اجلـداول  فقد بينتـها    ،  إن عدد احلاالت اليت طبقت بشأهنا هذه النصوص القانونية          -٥٣
 .املرفقة هبذا الرد
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 )٧الفقرة (قانون اللجوء   -    جيم   

تعمل اجلمهورية اليمنية يف الوقت الراهن على إعادة تنظـيم نظامهـا القـانوين يف       -٥٤
ا الالجئني من خالل إعادة النظر يف قوام اللجنة الوطنية لشؤون الالجـئني             التعامل مع قضاي  

ار النظم واللوائح اليت تكفل     إصد و ذات الصلة بشؤون اللجوء واهلجرة     لتعزيز دورها ومهامها  
، كما مت إنشاء اإلدارة العامة لشؤون الالجئني واهلجرة يف وزارة الداخلية لالضـطالع              ذلك
 . يف هذا االجتاهمها املرسومة هلامبها

  لسجون ومراكز التوقيفا  - ثالثاً  

  )٣الفقرة  (للمحتجزين املكفولة الرئيسية القانونية وسائل تنفيذ الضمانات    
               ت القانونيـة                                                          من استفسارات اللجنة بشأن كيفية إنفاذ الـضمانا         ٣                     باإلشارة إىل الفقرة      -  ٥٥

مبا يف ذلك توفري إمكانية سـريعة          ة                                        فإن األصل أن هذه الضمانات القانوني                         األساسية للمحتجزين   
        يـتم  واحلق يف إبالغ األقـارب ، ستعانة مبحامٍ للدفاع واحلصول على خدمات الكشف الطيب    لال

                                                            الذين حددهتم القوانني ذات العالقة وختضع أعماهلم للرقابـة                  املسؤولني                              مراعاهتا وتطبيقها من قبل     
ووزارة حقـوق اإلنـسان   ، والنيابة العامة ،وتعمل اجلهات املختصة مبا يف ذلك احملاكم     ،          القضائية

 :نوضحها على النحو اآليت وداريةوغريها على التأكد من تطبيقها عرب شىت الوسائل القانونية واإل

  حق الدفاع  -١  
مكفول يف القانون وهو من النظام العام وجزاء خمالفته هـو الـبطالن                         حق الدفاع     -  ٥٦

 من أشكال احملاكمة غري العادلة    ألشكال هو شكل  بأي شكل من ا   باعتبار أن إهدار هذا احلق      
يقع باطال كل إجراء جاء خمالفا ألحكام " ٣٩٦حيث نص قانون اإلجراءات اجلزائية يف املادة 

إذا نص القانون صراحة على بطالنه أو إذا كان اإلجراء الذي خولف أو أغفل              ،  هذا القانون 
 لعدم مراعاة أحكام القانون املتعلقـة       اًإذا كان البطالن راجع   " ٣٩٧ونصت املادة    ."جوهريا

بكيفية رفع الدعوى اجلزائية أو بتشكيل احملكمة أو بواليتها باحلكم يف الدعوى أو بعالنيـة               
 أو عالنية النطق باألحكام أو إجراءات الطعـن  حرية الدفاع اجللسات أو تسبب األحكام أو      

 أو غري ذلك مما هـو   قاضني فيها العيب اإلجرائي اجلوهري املهدر ألي حق من حقوق املت        أو  
يف أية حالة كانت عليها الـدعوى       متعلق بالنظام العام جاز التمسك به من مجيع األطراف          

يعترب تضمني احلكم ختيريا للمحكوم عليه بني عقوبـة          و تقضي به احملكمة من تلقاء نفسها     و
  . " يتعلق بالنظام العاماحلبس أو الغرامة بطالناً

اكم معنية مبوجب القانون بالتأكد من حصول املتهم علـى حقـه يف             وعليه فإن احمل    -٥٧
الدفاع عن نفسه وإال كانت أحكامها عرضة للطعن بالنقض مبوجب قـانون اإلجـراءات              

  : لألسباب التاليةال جيوز الطعن بالنقض إال " ٤٣٥اجلزائية الذي نصت مادته 
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    .                  ن أو خطأ يف تطبيقه                                              إذا كان احلكم املطعون فيه مبنيا على خمالفة للقانو  - ١  
    .                    إذا وقع بطالن يف احلكم  - ٢  
    .                                   إذا وقع بطالن يف اإلجراءات أثر يف احلكم  - ٣  
     تذكر                   ب الشأن إذا مل         لصاح    و                                                  األصل أن اإلجراءات قد روعيت أثناء نظر الدعوى        و  

         أما إذا    .    ملت                       ُ     بكافة طرق اإلثبات أهنا أهُ                          ال يف احلكم أن يثبت          و              حمضر اجللسة             اإلجراءات يف 
    .  "                                                          ت يف أحدمها فال جيوز إثبات عدم إتباعها إال بطريق الطعن بالتزوير   ذكر
  :٢٣١ يف املادة بشـأن املرافعات والتنفيذ املدين ٢٠٠٢ لسنة ٤٠قانون رقم ونص ال  -٥٨

                                                                   جيب أن تكـون األحكام مسببة وأال تتناقض األسبـاب مع بعضها أو مع            ) أ ( "  
   ؛                     املنطوق وإال كانت باطلة

                                                               مناقشة القاضي لوسائل الدفاع اجلوهرية ورده عليهـا وخمالفـة                   يعترب عدم      ) ب (  
   . "                              ً                        ً األسباب للنصوص أو الوقائع قصوراً يف التسبيب جيعل احلكم باطالً

بشأن تنظيم مهنة  ١٩٩٩ لسنة  ٣١قانون رقم   ومن املهم هنا اإلشارة إىل ما أورده ال         -٥٩
جيب علـى   : ٥١ادة  ليه امل من ضمانات حلق الدفاع عن املتهم ومن ذلك ما نصت ع          احملاماة  

احملاكم والنيابة العامة والشرطة وغريها من اجلهات اليت ميارس احملامي مهنته أمامها أن تقـدم         
لـه كافة التسهيالت اليت يقتضيها القيام بواجبه وال جيوز رفض طلباته بدون مسوغ قانوين              

يرها وحضور التحقيق مع    كما أن عليها متكينه أو من ميثله من اإلطالع على األوراق أو تصو            
حيق للمحامي أن يسلك الطريق اليت : ٥٢ادة  كما نصت امل.موكله وفقا ألحكام هذا القانون

عما يورده يف مرافعاته، خطية كانت      مسؤوالً  يراها مناسبة يف الدفاع عن موكله وال يكون         
 .فذاً ناأو شفهية مما يستلزم حق الدفاع ومبا ال خيالف نصاً شرعياً أو قانونياً

أكد الدستور والقوانني النافذة احلق لكل من حيرم من حريته نتيجة إلقاء القـبض       كما    -٦٠
لكي تقرر دون إبطـاء   الدولة املختلفة أو اإليقاف مباشرة اإلجراءات أمام النيابة العامة وأجهزة    

        مـن      ٢٢٥ نصت املادة .  عنه إذا كان اإليقاف غري قانوين      بشأن قانونية إيقافه واألمر باإلفراج    
                                             ً                 للمتهم أن يطعن يف األوامر الصادرة حببسه احتياطياً وجلميـع            :"                             قانون اإلجراءات اجلزائية على   

                                                                                                         اخلصوم أن يطعنوا يف األوامر املتعلقة مبسائل االختصاص وال يوقف الطعـن سـري التحقيـق               
ـ     .  "                                                             وال يترتب على القضاء بعدم االختصاص بطالن إجراءات التحقيق            ٦  ٢٢     ادة             وجعلـت امل

  .                                                                          ً للنيابة العامة وحدها أن تطعن يف األمر الصادر باإلفراج عن املتهم احملبوس احتياطياً

من الطعن يف األوامر الصادرة حببسه احتياطياً فقد        ) املوقوف(ومن أجل متكني املتهم       -٦١
مدير السجن أن يستلم كل األوراق        على قانون تنظيم مصلحة السجون    من   ٤أوجبت املادة   

ملتعلقة باملسجونني ويسلمها إليهم فور وصوهلا وان يتلقى استئنافهم وأي طلبـات            القضائية ا 
أخرى موجهة إىل احملاكم أو النيابة العامة ويقيدها بالسجل املعد لذلك ويتـوىل تـسليمها               

  .للجهات املختصة فوراً
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القاضي، " من اجلهة املصدرة آلمر احلبس وأما بشأن شروط احلصول على إذن كتايب    -٦٢
للمحبوس احتياطياً من أجل مقابلة ذويه وحماميه، فهي شروط إدارية وتعطـى            " النيابة العامة 

سالمة تطبيق القانون   بشكل روتيين وتنصب يف مصلحة السجني وتتعلق باحلفاظ على أمنه و          
 .داخل السجون

  فتيش على مراكز التوقيف والسجوناملراقبة القضائية واإلشراف والت  -٢  
النيابة العامة اإلشراف والتفتيش علـى مراكـز التوقيـف والـسجون            حيث تتوىل     -٦٣

تتوىل النيابة العامـة   و.واملؤسسات اإلصالحية لألحداث للتأكد من مشروعية احلبس والتوقيف       
والقضاء الرقابة على صحة تنفيذ األحكام القاضية بالسجن واختاذ اإلجراءات الالزمة ملنع وإزالة             

تنفيـذ   اليت يقع عليها     ت السجون أو املسجونني أو أية جهات أخرى       أية خمالفات من قبل إدارا    
تنفيذ كافة األوامـر     و .ضاء املتعلقة بتنفيذ عقوبة السجن    قرارات وتوجيهات النيابة العامة والق    

حسب  و احملاكم املختصة قانونا بطلب إحضار احملبوسني احتياطا       أالكتابية اليت يتلقاها من النيابة      
  .كومني وعليه مالحظة إرساهلم يف املواعيد اليت حتددها تلك السلطةو احملأنص القانون 

واالبتدائيـة   وقد بلغ عدد الدورات التفتيشية اليت قامت هبا النيابـات االسـتئنافية             -٦٤
. زيارة ميدانية تفتيـشية   ) ٤ ٢١٤ (٢٠٠٦ألماكن التوقيف واحلجز والسجون خالل عام       

      ٢٠٠٧عـام   هيئة التفتيش القـضائي خـالل  وبلغت املوضوعات اليت عرضت على ُشعب     
  .موضوعاً) ١ ٧٠٤(

الزيارات امليدانية للسجون والسجناء اليت تقوم هبا اللجنة العليا          أيضاً   الضماناتومن    -٦٥
لرعاية السجناء وأوضاع السجون وجمموعة جلان التفتيش امليدانية لإلطالع علـى أحـوال             

وقد أسفرت أعمال هذه اللجان     ،  افظات اجلمهورية السجون والسجناء يف أمانة العاصمة وحم     
الـسجون  مسؤويل   سجيناً، كما أن مهمة اللجنة قد مشلت توجيه          ١ ٣٦٤ اإلفراج عن    عن

بتحسني أوضاع املساجني فيها، وعمل خطط متنع أي خمالفات وتوجيه مـدراء الـسجون              
 .ن وجدتإختالالت ابإصالح أي 

السجناء  شكلة للرتول امليداين على أوضاعع املُاللجان السبأطلعت ، ٢٠٠٧ويف عام   -٦٦
 ملفات السجناء الذين قضوا مـدة اإلفـراج         ت إىل شكاواهم، وفحص   توأحواهلم واستمع 

       الشرطي وحصر مجيع حاالت السجناء رهن حقوق خاصة، والتأكد مـن مـدى التـزام               
املتعثـرة أمـام    ا اجلزائية   أجهزة العدالة بالقوانني اإلجرائية واملوضوعية، ومعرفة عدد القضاي       

رضى باإلضافة إىل التغذية وبرامج التـدريب       باملمستوى العناية الصحية    و ،احملاكم والنيابات 
           والتأهيل وصالحية املنشآت العقابية وقدرهتا االستيعابية وقد أسـفر ذلـك عـن اإلفـراج             

 . سجينا١ً ٠٤١عن 

ون د من الزيارات إىل بعـض الـسج       كما قامت وزارة حقوق اإلنسان بتنفيذ عد        -٦٧
حيث مت التقاء السجناء والسجينات والتعـرف علـى         ،  واإلصالحيات يف بعض احملافظات   
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ظروف احتجازهم، واملعاملة اليت يالقوهنا واملدة احملكوم هبا عليهم، ومت إعداد تقارير تفصيلية             
   .مت رفعها إىل اجلهات ذات العالقة

  التفتيش القضائي  -٣  
ن قيام أعضاء النيابة العامة بواجباهتم يف التفتيش واملراقبة وغريها من املهـام             ولضما  -٦٨

تقوم هيئة التفتيش القضائي التابعة ملكتب النائب العام بالتفتيش الدوري واملفاجئ على أعمال 
بلـغ عـدد     حيث.أعضاء النيابة العامة وتقييم أدائهم وحثهم على إجناز القضايا بكل دقة            

تيشية املفاجئة بناء على الشكاوى أو تكليف مباشر من النائب العـام يف عـام               اجلوالت التف 
 ٤٠٣وبلغ عدد األعضاء الذين مت التفتيش الدوري علـى أعمـاهلم            . جولة) ٦١ (٢٠٠٥

بينما بلغـت   .  تظلماً ٤٦ عضواً، وبلغت التظلمات اليت مت حبثها من نتائج التفتيش الدوري         
وقد وجهت اهليئـة    .  تظلماً ٦٨وجيه تنبيه أو مالحظات     التظلمات اليت مت دراستها بسبب ت     

كما بلغ عدد اجلوالت التفتيشية املفاجئة بناء على الشكاوى أو تكليف .  تنبيهاً ومالحظة٩٨
وبلغ عدد األعضاء الذين مت التفتـيش       . جولة )٣٠ (٢٠٠٦مباشر من النائب العام يف عام       

عضاء النيابة العامة اليت مت حبثها من نتائج        تظلمات أ  وبلغت .عضواً ٦٠الدوري على أعماهلم    
بينما بلغت التظلمات اليت مت دراستها بسبب توجيـه تنبيـه أو    .  تظلماً ٤٧ التفتيش الدوري 

  . تنبيهاً ومالحظة١١٥وقد وجهت اهليئة . ٨٠مالحظات 
 ١٣٠ بلغ عدد األعضاء الذين مت التفتيش الدوري على أعمـاهلم            ٢٠٠٧ويف عام     -٦٩

مـات،  ل تظ ٩ لغ عدد التظلمات اليت مت دراستها بسبب توجيه تنبيه أو مالحظات          عضواً، وب 
 أعضاء إىل جملس احملاسبة، ٣ ومت إحالة   ٢بينما بلغ عدد األعضاء الذين مت رفع احلصانة عنهم          

، ٢ بلـت وبلغ عدد األعضاء الذين مت التحقيق معهم ألسباب مسلكية وقدموا استقاالهتم وقُ           
      اجلـدير بالـذكر أنـه يف       .  تنبيهاً ومالحظة  ٤٧هات واملالحظات إىل    وقد وصل عدد التنبي   

جراءات رفع الدعوى اجلزائية علـى رجـال        إ صدر تعميم النائب العام بشان       ٢٠٠٥سنة  
  .فراد الشرطة واألمنأالضبط القضائي و

ونتج .  نيابة ابتدائية  ٤٦ نفذت اهليئة دورات تفتيشية مفاجئة مشلت        ٢٠٠٨ويف عام     -٧٠
  . أعضاء نيابة٤نها تنفيذ عقوبة رفع احلصانة على م

  اإلثبات والتسجيل  -٤  
د نصت القوانني ذات العالقة على      ولضمان مراعاة الضمانات القانونية للمحتجزين فق       -٧١

أنه جيب على مراكز التوقيف واالحتجاز االحتفاظ بعدٍد من السجالت يتم فيها تسجيل مجيع              
 كاألوراق القضائية والسلوك واحلالة الصحية والنفسية وممتلكـات         البيانات املتعلقة باملسجون  

حيث ملدير السجن أن يستلم كل األوراق القضائية املتعلقـة باملـسجونني            . السجني وغريها 
ويسلمها إليهم فور وصوهلا وان يتلقى استئنافهم وأي طلبات أخرى موجهـة إىل احملـاكم أو                

  .  لذلك ويتوىل تسليمها إىل اجلهات املختصة فوراًالنيابة العامة ويقيدها بالسجل املعد
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كما أن أمر القبض أو االحتجاز الصادر من النيابة العامة ينبغي أن يكـون مـستوفياً                  -٧٢
الشروط القانونية وينبغي ملدير السجن أن يتأكد من أن أي حكم أو أمر أو قـرار سـجن أو                   

وباملثل . بق للقانون من الناحية الشكليةاحبس أو إطالق صادر من سلطة قانونية خمتصة وأنه مط        
ال جيوز سجن أي شخص أو قبوله       : "على ٨نص قانون تنظيم مصلحة السجون يف مادته رقم         

يف السجن بدون الصيغة التنفيذية للحكم القضائي موقعاً عليها من القاضي املختص أو بـدون               
 العامة املختصة قانوناً وخمتوماً     أمر حبس مكتوب على النموذج املخصص وموقعاً عليه من النيابة         

ال يقبـل يف    : "علـى  ١٠ ونصت املادة ". خبامت رمسي حيمل شعار الدولة اخلاص بتلك السلطة       
شخاص احملكوم عليهم بعقوبة السجن مبوجب أحكام قضائية نافـذة باسـتثناء            األالسجن إال   

مر باحلبس االحتيـاطي    أو  أ املتهمني يف اجلرائم ذات اخلطورة االجتماعية البالغة الصادرة حبقهم        
 أوجبت املادة ". ثناء فترة احملاكمة  أثناء مرحلة التحقيق أو من احملكمة املختصة        أمن النيابة العامة    

عن مركز الشرطة إثبات مجيـع حـاالت        املسؤول   من قانون اإلجراءات اجلزائية على       ١٠٦
 من قـام بـالقبض أو     القبض والضبط اليت ترد إىل املركز يف سجل خاص مقرونة باسم وصفة           

الضبط وكيفيته وتارخيه وساعته وسببه ووقت انتهائه واستخراج صورة يومية من السجل جبميع        
  .حاالت القبض أو الضبط والبيانات املتعلقة هبا وعرضها على النيابة العامة أوالً فأول

بـة  إن عدم التقيد بالنصوص السابقة يعرض مدير السجن للمساءلة القانونية وعقو            -٧٣
  .بالسجن ال تقل عن مخس سنوات أو بغرامة ال تقل عن عشرة آالف ريال أو بالعقوبتني معاً

وفيما يتعلق بشكاوى املسجونني مبا يف ذلك الشكوى من عدم متكينه من توفري حمامٍ                -٧٤
أو إبالغ أقاربه أو الفحص الطيب فإن القانون قد أوجب على مـدير الـسجن أن يـستمع                  

يتخذ بشأهنا اإلجراء الالزم، ويتم هلذا الغرض إنشاء سجل خـاص           لشكوى أي مسجون و   
لقيد شكاوى املسجونني وأسرهم اليت حتول إليه من إدارة السجن وتتبعها والعمل على حلها              

ومن جهة أخرى فإنه جيب علـى  . وإثبات كافة اإلجراءات وإخطار مقدم الشكوى بالنتيجة 
 من قانون اإلجراءات اجلزائية زيـارة       ١٩٢ادة  كل عضو من أعضاء النيابة العامة مبوجب امل       

املنشآت العقابية املوجودة يف دائرة اختصاصه والتأكد من عدم وجود حمبوس بـصفة غـري               
وله أن يطلع على دفاترها وأوامر القبض واحلبس وأن يأخذ صوراً منها وأن يتـصل               . قانونية

ديري هـذه املنـشآت أن      وعلى م . بأي حمبوس ويسمع منه أي شكوى يريد أن يبديها له         
  .صوله على املعلومات اليت يطلبهايقدموا له كل مساعدة حل

  احلقوق الصحية للمسجون  -٥  
كما أن إرشادات ومالحظات    ،  توفري الرعاية الطبية يعد من واجبات إدارة السجن         -٧٥

رة األطباء يف اجلوانب الصحية والوقائية والعالجية للمسجونني واجبة التنفيذ مـن قبـل إدا             
جيب علـى إدارة    "من قانون تنظيم السجون      ٢٣السجن مبوجب القانون حيث نصت املادة       

السجن أن هتتم مبراعاة الصحة العامة داخل السجن، وتتوىل عالج السجناء وتوفري الرعايـة              
ونـصت  ". الصحية والوقائية هلم وتعيني أطباء متخصصني بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة          
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 إرشادات ومالحظات األطباء يف اجلوانب الصحية والوقائيـة والعالجيـة           تعترب" ٢٤ املادة
وإذا تعذر تنفيذها بسبب عـدم تـوفر        . والغذائية للمسجونني ملزمة التنفيذ إلدارة السجن     

  ".اإلمكانيات وجب أحالتها فورا إىل الوزير لإلحاطة والتوجيه بصددها
السكان علـى الرعايـة الطبيـة يف        يتم اإلشراف املباشر من وزارة الصحة العامة و         -٧٦

السجون من خالل توفري عيادات طبية يف مكان السجون تتوفر فيها كوادر طبية متعددة كما     
ىل املستشفيات احلكومية إذا    إالسجناء  طلوبة ونقل احلاالت املرضية من      يتم توفري العالجات امل   

قاء بعض تلك احلـاالت     تطلبت حالتهم الصحية ذلك وعالجهم فيها جماناً ويتم السماح بب         
  .فترات خمتلفة حسب متطلبات احلالةللرقود يف املستشفيات ل

  مكافحة اإلرهاب    
. ال يوجد أي استثناء أو قيود فيما يتعلق باحملتجزين على ذمـة قـضايا اإلرهـاب                 -٧٧

فمن حق كل من حيـال إىل        .فالتدابري املوضحة أعاله تطبق على كافة املساجني دون استثناء        
ق أمام السلطات القضائية املختصة االستعانة باحملامي الذي يريده وغالباً ما يتم وقـف              التحقي

جراءات التحقيق واحملاكمة بناًء على طلب املوقوف حىت حضور احملامي الذي يريد االستعانة        إ
به وإذا مل يكن له حمامي أو مل يرغب يف االستعانة مبحامٍ فإن قضاة احملاكم ينتدبون من يرغب     

  . احملاميني يف الدفاع عن مثل هؤالء املتهمني من
جتدر اإلشارة إىل أنه تتم حماكمة املعتقلني وفقاً للضمانات املكفولة هلم وفق الدستور               -٧٨

  :والقوانني النافذة ومن بني هذه الضمانات
  .إتاحة الفرصة للمعتقلني ملقابلة زائريهم من األهل واألقارب  -١  
  .لجنة الدولية للصليب األمحر بزيارهتم واجللوس معهميتم السماح لبعثة ال  -٢  
 ثناءأال يف وجود حمامٍ وتوفر مجيع الضمانات املكفولة هلم إتتم  احملاكمات ال  -٣  

  .التحقيق أو احملاكمة
 فراج عنهم يف تقدمي أية تظلمات بسبب أي أعمال متاإلحقية كل الذين مت أ  -٤  

  .حلجزثناء تواجدهم يف اأارتكاهبا يف حقهم 

  )٦ و٥الفقرتان (صالحيات جهاز األمن السياسي     
صالحيات   من استفسارات اللجنة خبصوص    ٦ و ٥ورد يف الفقرتني     باإلشارة إىل ما    -٧٩

دون  ملعارضي احلكومـة   نفرادي واجلماعي االجهاز األمن السياسي ووجود حاالت للحجز       
تنظيمه وحتديـد اختـصاصاته     فنود التوضيح أن اجلهاز املركزي لألمن السياسي و       ،  حماكمة

 ٢٣ الصادر من رئاسة اجلمهورية بتـاريخ        ١٩٩٢  لعام ١٢١حددها القرار اجلمهوري رقم     
من الفصل الثاين على تبعية اجلهاز لرئاسـة اجلمهوريـة،           ٣وتنص املادة   . ١٩٩٢مايو  /أيار

  .باعتبارها اهليئة اليت تتوىل متابعة وتنفيذ أنشطته
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 الصالحيات املخولة للجهاز، حيـث  ٧ القرار يف مادته رقم  تناول الفصل الرابع من     -٨٠
اجلهاز صالحيات وسلطات رجال الضبط القضائي والقيام بأعمال التحريات ملن   منتسيبمنح  

وبالتايل فإن اجلهاز   ،  تتوفر ضدهم شبهات قوية أو معلومات موثوقة متس أمن وسالمة الدولة          
 لسنة  ١٣ضبط القضائي ويعمل وفقاً للقانون رقم       ميارس الصالحيات املخولة قانوناً جلهات ال     

 بشأن اإلجراءات اجلزائية بإشراف وتوجيه النيابة العامة وحييل كافة اجلرائم واألنشطة            ١٩٩٤
التخريبية اليت يتم كشفها وضبطها إىل النيابة العامة الستكمال إجراءات التحقيق والتصرف            

يؤدي اجلهاز اختصاصاته وميـارس     "ل الرابع   بالفص ٧فيها وفقاً للقانون، حيث تنص املادة       
نشاطاته وصالحياته بشأن مكافحة وكشف اجلرائم السياسية وغريها من األنشطة واألعمال           
التخريبية احملددة وفقاً ألحكام هذا القرار ومبا ال يتعارض مع الدستور والقوانني النافذة ولـه               

  :الصالحيات اآلتية
  .يات وسلطات رجال الضبط القضائيمينح العاملون باجلهاز صالح  -١  
القيام بأعمال التحريات ملن تتوفر ضدهم شبهات قوية أو معلومات موثوقة             -٢  

  .متس أمن وسالمة الدولة
  ".ممارسة الصالحيات املخولة قانوناً جلهات الضبط القضائي  -٣  

حالـة  جيب على اجلهـاز إ    "من الفصل الثالث     ٨ كما ألزم القرار اجلهاز يف املادة       -٨١
اليت يتم كشفها وضبطها إىل النيابة العامة الستكمال إجـراءات           اجلرائم واألنشطة التخريبية  

  ".التحقيق والتصرف فيها وفقاً للقانون

  احلجز االنفرادي وحاالت احلجز اجلماعي    
فيما يتعلق مبوضوع تعرض معارضني وصحفيني ومدافعني عن حقـوق اإلنـسان              -٨٢

تقال فبما أن اجلهاز ميتلك صفة الضبطية القضائية وخمـول قانونـاً            لالحتجاز التعسفي واالع  
بضبط األشخاص املشبوهني للتحقق من صحة الشبهات واإلحالة للنيابة واحملكمة ملن تثبـت         

واستخدام صيغة احلجز التعسفي غالباً وفق بالغات ومعلومات مصادر غري حمائـدة            ،  إدانته
ت حجز مجاعي لدى اجلهـاز املركـزي لألمـن          صحة لوجود حاال   وغري دقيقة وعليه فال   
احلجز واحلبس   و فحاالت القبض  .نفرادي لفترات طويلة دون حماكمة    االالسياسي أو احلبس    

حتت رقابـة وإشـراف     للمشتبه هبم تتعلق جبرائم خاصة بأمن الدولة تتم بإجراءات قضائية و          
عدا حـاالت نـادرة       ما كما نؤكد بان معظم التحقيقات تتم بوجود حمامني        .النيابة العامة 

يتحكم فيها عامل الزمن والسرعة واالستعجال ويتم اطالع احملامني على حماضر التحقيق حىت             
بزيارهتم يف أيام حمددة وحيظون بالرعايـة        كما يتم السماح ألسرهم وأقارهبم    .مرحلة احملاكمة 

ـ           الت لالطـالع   الطبية يف املستشفيات احلكومية واخلاصة الالزمة ويتم توفري الصحف واجمل
وغالباً ما جيري متديد فترة احلبس االحتياطي ملقتضيات استكمال التحقيقات ومجـع            . عليها

األدلة وذلك بأوامر قضائية باإلضافة إىل حماورهتم فكرياً لتصحيح مفاهيم دينية تعبوية خاطئة             
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وتبصريهم بفكر اإلسالم الصحيح من خالل جلسات مع جلنة من العلماء شـكلت بقـرار               
       ئاسي، حيث يتم حماورهتم باعتبارهم مغرراً هبم ومن يعود منهم جلـادة الـصواب يطلـق              ر

دلة تورطهم بارتكاب أفعال إجرامية يتم إحالتهم إىل النيابة اليت          األ أما الذين تثبت     -سراحه  
  .بدورها تقدمهم إىل احملكمة

  زيارات املنظمات الدولية احلكومية وغري احلكومية    
ومية وغري احلكومية بزيارة كافة     سماح بصورة دورية للمنظمات الدولية احلك     يتم ال   -٨٣

بني ) سبع زيارات (احملتجزين لدى اجلهاز حيث قامت اللجنة الدولية للصليب األمحر بتنفيذ           
احملتجزين ،وأقرت بعدم وجود ممارسة  ومسؤويل اجلهاز  التقت خالهلا٢٠٠٧و ٢٠٠٦عامي 

ال أساس   كل تلك االهتامات واملزاعم اليت تلقتها اللجنة مؤخراً       احلبس االنفرادي ولذلك فإن     
لزيارة العائدين مـن    ) ستة زيارات   (كما قامت منظمة العفو الدولية بتنفيذ       .هلا من الصحةً    

  . ٢٠٠٩و ٢٠٠٦ بني عامي وانتناموغ

  تسجيل السجناء    
ق بيانات  يتم تسجيل كافة األشخاص احملتجزين لدى اجلهاز يف سجالت خاصة وف            -٨٤

بشأن الئحة تنظـيم     ١٩٩٨لسنة   ٨حمددة، وقد نظم القرار الصادر من رئاسة اجلهاز رقم          
بشأن النماذج اإلدارية امللحقة لالئحة تنظيم احلجز  ٢٠٠٢ لسنة ٣٢احلجز وكذا القرار رقم   

على ضرورة وجود سجالت خاصة باستقبال وتسجيل احملتجزين لدى اجلهاز تتضمن كافة            
شخصية وكذلك األشياء املتعلقة باحملتجز منذ دخوله احلجز حىت إحالته إىل احملكمة          البيانات ال 

  .أو اإلفراج عنه

  تدابري جهاز األمن السياسي املُتخذة لتحسني األداء    
العاملني يف جمال التحقيق     يتبع اجلهاز أسلوب التدريب الدوري الالزم لضباطه       •

تم عقـد دورات توعويـة      حيث ي ،  والقائمني على السجن والقبض واحلجز    
وحماضرات قانونية خمصصة مبجال القانون اإلنساين وكذا حقـوق اإلنـسان           
املقررة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واملواثيق الدولية املتضمنة مبادؤها يف           

ني القوانني الوطنية وتوعيتهم بالضمانات القانونية اليت كفلها الدستور والقـوان         
اليت جترم   على ذمة التحقيقات وتبيان النصوص     احتياطياًالسارية للمحجوزين   

استخدام القسوة واملعامالت غري اإلنسانية واليت جتعلهم حتت طائلة القـانون           
  ؛واملساءلة القانونية والعقاب

كما تقوم قيادة اجلهاز بإلزام الضباط القائمني مبهـام مباشـرة يف الـضبطية               •
ر والقوانني السارية وما تقرره القـوانني       القضائية وتوجيههم بااللتزام بالدستو   

واملواثيق الدولية كالقانون الدويل اإلنساين وحقوق اإلنسان واتفاقية مناهـضة          
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التعذيب وان تكون أعماهلم مبوجب صحيح القانون وعدم السماح حبدوث أية           
  ؛خروقات قانونية أو ال إنسانية وصيانة حياة احملبوسني وكرامتهم

هاز وحترص على مشاركة كادرها يف الضبطية القـضائية         كما تعمل قيادة اجل    •
بالدورات والورش القانونية اليت تنظمها احلكومة بالتنسيق مع منظمات دولية          
ووطنية مبجال التعريف باملواثيق الدولية واالتفاقيات مبجال القانون اإلنـساين          
 ومناهضة التعذيب والعنف وحقوق اإلنسان وذلك لتوسيع مداركهم وحتسني        

  ؛ثقافتهم القانونية وهتذيب أدائهم يف إطار القانون
إلزام املختصني بعدم اللجوء إىل احلجز االنفرادي إال يف أضيق نطاق كعقوبـة              •

        تأديبية للسجناء املخالفني لألنظمة والتعليمات املنـصوص عليهـا يف قـانون           
  ؛تنظيم السجون

تمع وهي صـاحبة االختـصاص      كذلك تقوم النيابة العامة، باعتبارها متثل اجمل       •
باإلشراف والرقابة على السجون ومرافق احلجز وخمولة قانوناً بالتفتيش وتفقد          
حالة احملجوزين ومساع شكاواهم وعند وجود حمالفات قانونية تقوم بالتصرف          

  ؛وتتفقد أحوال السجناء بشكل دوري
 )الـسجون (تقوم وزارة حقوق اإلنسان بالزيارات امليدانية للمنشآت العقابية          •

بالتفتيش والتأكـد مـن حالـة الـسجن          ومنها املرفق التابعة للجهاز وتقوم    
بأمهية االلتزام حبقوق اإلنسان كي ال يعرضـوا         واملسجونني وتوجيه املشرفني  

أنفسهم للمساءلة وتقوم الوزارة برفع تقاريرها وترصد املخالفات واخلروقات         
  .هااسبة املسؤولني عنوتنبيه اجلهات ذات العالقة بعدم تكرارها وحم

  صالح السجون إلجراءاتاإلالتدابري و    
تعمل احلكومة يف حدود اإلمكانيات املتاحة على حتسني أوضاع السجون سعياً حنو              -٨٥

، ومن هذا املنطلـق وللتغلـب علـى         نشاء السجون إتطبيق املعايري الدولية املعترف هبا عند       
  : ون مت اآليتزدحام داخل تلك السجاالاملشاكل النامجة عن 

) املكال ،احملويت ،الضالع ،عمران(بناء السجون املركزية احلديثة يف حمافظات        •
 ؛ليهاإونقل السجناء 

         زال العمل جارياً لبناء سجون مركزية حديثـة يف كـلٍّ مـن حمافظـات           ما •
ليها من الـسجون احلاليـة      إلنقل السجناء   )  سيئون ، البيضاء ، شبوة -أبني  (
 ؛من األخرية للمحبوسني احتياطياًستفادة االو
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 )ذمار، إب، تعـز    ،حجة، صعدة (عادة تأهيل السجون املركزية يف حمافظات       إ •
 ؛من خالل إجراء التوسعات والترميمات

زدحام االلتخفيف ) األمانة، احلديدة، إب، تعز( :بناء سبعة سجون احتياطية يف   •
صـالحية  اإل جـراء األنـشطة   إلعن السجون املركزية ولتوفري جو مناسب       

 ؛والتأهيلية للسجناء

 ؛فتح مراكز لرعاية األحداث يف سبع حمافظات رئيسية •

األمانة، (العمل على استكمال نظام املعلومات اإللكتروين يف سجون حمافظات           •
مما حفز مصلحة السجون على البدء باملرحلة الثانية        ) تعز، احلديدة، إب، ذمار   

، "حـضرموت " ويت، املكـال  حجة، صعدة، عمران، احمل   (لسجون حمافظات   
مما يساعد املصلحة على إتباع منهجية لبحـث        ) رداع، البيضاء، حلج، الضالع   

  .هر اجلرمية ومعاجلتهاظوا
واجلنـود  تقوم احلكومة باعتماد تغذية للسجناء ال ختتلف عما يتم اعتماده للـضباط               -٨٦

رة الداخلية علـى تنفيـذ      شراف قيادة وزا  إتعمل مصلحة السجون ب    و .العاملني يف تلك املرافق   
أهداف الدولة يف جمال السجون من خالل تقدمي خدمات أفضل لرعاية السجناء مـن خـالل             

) رياضـية  ، تدريبيـة  ،صحية(توفري سجون تستوعب كل الشروط اإلنسانية ومرافقها الالزمة         
، ويف  سجونمليداين املنتظم واملفاجئ لل   وتنظيم العمل اإلداري وتفعيل الرقابة من خالل الرتول ا        

سبيل ذلك تقوم بالتواصل والتنسيق مع اللجنة العليا للسجون والوزارات ذات العالقة واللجان             
املختصة يف جملسي النواب والشورى وكافة املنظمات واهليئات والشخصيات املهتمة حبقـوق            

ـ ون، منظمـة الي   صة اللجنة الدولية للصليب األمحر    وخا( ساجني حملياً وإقليمياً ودولياً   امل ، سيفي
  ).جتماعي للتنمية، مجعية اهلالل األمحراالالصندوق 

  الصعوبات    
 ٢٢زدحام الشديد يف السجون ،حيث بلغ عدد الـسجناء املوجـودين يف             اال •

وفقاً إلحصائية مصلحة  ١٠ ٨١٧سجناً مركزياً يف عموم حمافظات اجلمهورية      
  ؛ ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٣٠السجون ليوم 

نقل السجناء من األطقم وسيارات اإلسعاف والـسيارات        النقص يف وسائل     •
  ؛اخلدمية وسيارات نقل السجناء

عتمادات املالية الكافية لتغطية متطلبات السجون من األعمـال         االعدم وجود    •
  .اإلنشائية والترميمات
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  )٢٣الفقرة (جهود مكتب النائب العام     
 احلاالت العامة للسجناء منذ إلقاء تتوىل إدارة السجون مبكتب النائب العام مهام تتبع  -٨٧

كما تتوىل حبث تظلمـات الـسجناء       ،  القبض عليهم حىت صدور األحكام القضائية حبقهم      
  .وجتميع بياناهتم اخلاصة

  إعداد برنامج آيل وربط شبكي بني مكتب النائب العام وبعض٢٠٠٦مت خالل عام   -٨٨
علومات املطلوبة عن السجناء يف مجيع ل إىل البيانات واملاحملافظات وذلك بغرض سرعة الوصو

للجنة حمافظات اجلمهورية بيسر وسهولة ورفع احلاالت املستحقة للمساعدات القضائية إىل ا          
، وقد بلغ عدد السجناء الذين مت إدخال بياناهتم إىل الكمبيـوتر           العليا للسجون للتصرف فيها   

  .حالة من خمتلف حمافظات اجلمهورية )١٠ ٨٨٠( ٢٠٠٦خالل 
البدء بتنفيذ املرحلة الثانية للربط الشبكي إلدارة السجون مبكتب          ٢٠٠٧مت يف عام      -٨٩

 ، عمـران  ، صعدة ، ذمار ، البيضاء ، الضالع ، حلج ،أبني(النائب العام مع بقية احملافظات ومنها       
ويف اآليت اجلـداول    ).  شـبوة  ، سيئون ، املكال ، اجلزائية املتخصصة  ، صنعاء ، احملويت ،حجة

  :تعلقة بالسجناءوالبيانات امل
  ٢٠٠٧جدول يبني إحصائية عددية بالسجناء على ذمة النيابات باجلمهورية حىت هناية عام 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .٢٠٠٧التقرير السنوي ملكتب النائب العام لعام   :املصدر
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  .٢٠٠٦التقرير السنوي ملكتب النائب العام لعام   :املصدر

  ٢٠٠٥إدخال بياناهتم يف الكمبيوتر خالل عام جدول يبني عدد السجناء الذي مت 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .٢٠٠٥التقرير السنوي ملكتب النائب العام لعام   :املصدر

 يبني عدد السجناء الذين مت إدخال بيانـاهتم يف الكمبيـوتر خـالل١جدول رقم   
 ٢٠٠٦عام 
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  جدول يبني نيابات االستئناف اليت مت ربطها بنظام السجناء مبكتب النائب العام
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  التفتيش القضائي على السجون    
ية اليت قامت هبا النيابات االستئنافية واالبتدائية ألمـاكن         بلغ عدد الدورات التفتيش     -٩٠

  .زيارة ميدانية تفتيشية) ٤ ٢١٤ (٢٠٠٦التوقيف واحلجز والسجون خالل عام 

  )٣٤الفقرة (النساء السجينات     
خيصص مكان يف "  من قانون تنظيم السجون٣٢وفيما يتعلق باملرأة فقد نصت املادة     -٩١

ال تكون مهمته مقابلة السجناء عند دخوهلم السجن ويتـوىل          السجن يسمى مركز االستقب   
  :تصنيفهم على النحو التايل

  .عزل السجناء الذين يدخلون ألول مرة عن السجناء ذوي السوابق  -١  
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  .عزل السجناء مرتكيب اجلرائم ذات اخلطورة االجتماعية البالغة  -٢  
  .جانب عن السجناء اليمنينياألعزل السجناء   -٣  
  .حداث عن السجناء البالغنياألل عز  -٤  
  ".ناث عن السجناء الذكوراإلعزل السجناء   -٥  

جيب أن توفر للمرأة    : " من قانون تنظيم مصلحة السجون على      ٢٧كما نصت املادة      -٩٢
احلامل املسجونة قبل الوضع وأثناء الوضع وبعده العناية والرعاية الطبية الالزمة وفقاً لتوجيـه    

سب الالئحة، وجيب على السلطات املختصة أن تعطي املسجونة احلامل          الطبيب املختص وحب  
أو األم الغذاء املقرر هلا، ويف مجيع األحوال تعفى املرأة احلامل واملرضع املشمولة بأحكام هذه               

  ".املادة من التدابري التأديبية املقررة على السجناء طبقاً ألحكام هذا القانون
يتـوىل مـدير    ":  على  التنفيذية لقانون تنظيم السجون     من الالئحة  ٤ونصت املادة     -٩٣

أن ال يصرح ألي شخص بدخول سجن النساء أو األماكن           :السجن القيام بالواجبات التالية   
و عملهن فيما عدا األشخاص املصرح هلم قانونا بذلك ألداء أعمـاهلم            أاملخصصة لسكنهن   

  ".هاو من تنوب عنأالرمسية وحبضور املشرفة على سجن النساء 
ونؤكد أن هذه النصوص مطبقة وبصرامة حيث تتوىل الـشرطة النـسائية حراسـة                -٩٤

تقوم مصلحه الـسجون يف     ، و السجينات الاليت يقضني فترات عقوباهتن يف منشآت خاصة هبن        
تأهيل السجينات من خالل ضمهن يف نشاط حمو األمية أو تعليم القرآن الكرمي والتدريب على               

 )٣٣٨( ٢٠٠٨عمال اليدوية واحلياكة والكمبيوتر ووصل عددهن عـام         اخلياطة والتطريز واأل  
  .سجينة مت تأهيلهن وكان معظم التأهيل يف جمال حمو األمية مث اخلياطة والتطريز

 أقسام خاصة بالنساء يف أقسام الشرطة بأمانة العاصمة تدار          ١٠كما مت استحداث      -٩٥
بال النساء السجينات ممن مت اإلفراج عنهن       ومت إنشاء دور اإليواء الستق    .  شرطية ٢٧من قبل   

السكن وتوفري الغذاء، وتوفري استـشارات قانونيـة         وذلك هبدف تقدمي الرعاية الكاملة من     
ونفسية واجتماعية هلن، وحل املشاكل والرتاعات بينهن وأفراد أسرهن، باإلضافة إىل إعـادة         

  . ذلكالتطريز والكمبيوتر وغري وتأهيلهن من خالل دورات اخلياطة

  )٢٤الفقرة (التدابري اخلاصة باألحداث     
  : جراءات والتدابري املتعلقة بالطفلاإلفيما يأيت عدٌد من   -٩٦

      صدور قرار جملس القضاء األعلى بتأسيس إدارة عامـة للمـرأة والطفـل              )أ(  
  ؛بوزارة العدل

منة صدور القرار اجلمهوري بشأن الالئحة التنظيمية لوزارة العـدل متـض           )ب(  
اختصاصات املكتب الفين ومنها ما يتعلق بالطفولة وبالذات العمل على حتـسني ظـروف              
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األطفال املوقوفني أو املودعني يف اإلصالحيات وتوفري الضمانات القانونية ملعاملتهم مبا يتوافق            
  ؛مع القوانني احمللية واالتفاقيات الدولية

 العمل داخل دور ومؤسـسات      إعداد مسودة للوائح الداخلية املنظمة لسري       )ج(  
رعاية وتأهيل األحداث تتضمن املبادئ األساسية حلقوق الطفل والقواعد النموذجية الـدنيا            

  ؛حلماية األحداث اجملردين من حريتهم
تسعى وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية والشؤون االجتماعيـة إىل             )د(  

اك مع اجلهات املذكورة بدعم من منظمـة        تفعيل قاعدة بيانات ومعلومات األحداث باالشتر     
: وربط اجلهات املعنية بقاعدة البيانات وهي     ) استكمال منظومة قضاء األحداث   (ف  ياليونيس

  ).، الرعاية االجتماعيةث، حمكمة األحداثشرطة األحداث، نيابة األحدا(
  التقدم احملرز    
  اهلياكل واملؤسسات املعنية    

سـسات  استحداث سـلطات ومؤ    ألحداث من خالل  توسع العمل يف جمال قضاء ا       -٩٧
  :وإجراءات جديدة تتمثل يف

  ؛استحداث حمكمتني لألحداث ورفدمها بعضوي نيابة أحداث مبحافظيت حجة •
دارة العامة لشرطة األحداث بوزارة     اإلصدور القرار اجلمهوري اخلاص بإنشاء       •

ورفـدها  ، صـنعاء    كيل ثالثة فروع هلا مبحافظات تعز، احلديدة      الداخلية وتش 
  ؛بالكوادر املدربة من الشرطة النسائية

  ؛استحداث دائرة شؤون املرأة والطفل ضمن املكتب الفين بوزارة العدل •
التوسع يف عمل دور الرعاية االجتماعية من خالل إنشاء داريـن جديـدتني              •

للتوجيه االجتماعي خاصتني بالفتيات يف حمافظيت تعز وعـدن وكـذلك دار            
حافظة حجة للبنني وإدخال نظام املراقبة الداخلية للحفاظ        للتوجيه االجتماعي مب  

  ؛على األطفال وإشراك اجملتمع يف هذا النشاط
 الطفولة مبحافظيت تعـز واحلديـدة       تأسيس مكتيب للمراقبة االجتماعية ومحاية     •

  ؛مبشاركة األهايل
إشراك اجلمعيات األهلية ومنظمـات اجملتمـع املـدين يف إدارة تـشغيل دور              •

وتشجيعها على املشاركة يف دعم وتطوير برامج محايـة األحـداث           األحداث  
سواء داخل دور الرعاية أم يف األنشطة األخرى املتصلة هبا من خالل تطبيـق              

  .نظام اإلسناد
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قام اجمللس األعلى لألمومة والطفولة بالتعاون والتنسيق مع اجلهـات ذات العالقـة               -٩٨
حتسني أوضاع األطفال يف خالف مـع القـانون         بالعديد من اخلطوات الرامية إىل تطوير و      

  :وتشكيل الشبكة الوطنية لرعاية األطفال يف خالف مع القانون وهتدف هذه الشبكة إىل
تطوير وحتسني وضع األطفال يف خالف مع القانون والعمل على تقليل عـدد              •

  ؛األطفال الذين هم يف ظروف تؤهلهم للخالف مع القانون
 جمال رعاية ومحاية األحداث من قبل اجلهات املعنيـة          تنسيق اجلهود املبذولة يف    •

  ؛يف إطار خطة عمل مشتركة
  ؛دعم ومناصرة ومتابعة األنشطة واملشاريع ذات العالقة •
  .العمل من أجل نشر الوعي اجملتمعي حبقوق الطفل احلدث •

وغـري   وتضم هذه الشبكة يف عضويتها العديد من الوزارات واملنظمات احلكوميـة        -٩٩
لعديد من املنظمات   ية املعنية برعاية ومحاية األطفال يف خالف مع القانون إضافة إىل ا           احلكوم

الصندوق االجتماعي للتنمية ومنظمة اليونيسيف واملنظمة الـسويدية لرعايـة          (املاحنة منها   
  ).األطفال

  يف جمال الرعاية االجتماعية     
االجتماعية والعمل بتقدمي شؤون الحيث تقوم دور التوجيه االجتماعي التابعة لوزارة       -١٠٠

خدمات وأنشطة الرعاية االجتماعية والتأهيل النفسي وإعادة اإلدماج االجتماعي لألطفـال           
وهذه الـربامج   . سنة) ١٥-٧(الذين يرتكبون أفعاالً خمالفة للقانون الواقعني يف الفئة العمرية          

  :بواخلدمات تتمثل 
        اخلـدمات   -والتأهيـل النفـسي     ) كساء ،غذاء ،إيواء (الرعاية االجتماعية  •

  ؛التربوية والتعليمية
           األنـشطة الثقافيـة    - التوجيـه واإلرشـاد الـديين        -اخلدمات الـصحية     •

  ؛والترفيهية والرياضية
  .والتدريب والتأهيل املهين •

دور رعايـة    ٩يبلغ عدد دور التوجيه االجتماعي اخلاصة برعاية وتأهيل األحداث            -١٠١
 ، حجـة  ، احلديـدة  ، إب ، تعـز  ،عدن،  األمانة(دور للذكور منتشرة يف حمافظات       ٧ :منها

إنشاؤها  ٍ وهناك دار عاشرة جار    .مانة العاصمة وحمافظة عدن   دارين لإلناث يف أ   ) .حضرموت
  . تعز/ن يف خدمة الفتيات اجلاحنات يف محالياً لتكو

دث سـنوياً   طفل ح  ٩٠٠ ما يقارب    ٢٠٠٦استفاد من خدمات هذه الدور خالل         -١٠٢
  .ذكوراً وإناثاً
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 ٥٨٦  مت تقدمي خدمات الرعاية االجتماعية والتأهيل النفسي لعـدد         ٢٠٠٧وخالل    -١٠٣
عدن، تعز، احلديدة،   : (تماعية القائمة يف كل من حمافظات     حدثاً من خالل دور الرعاية االج     

  .افة إىل دار اجلاحنات يف األمانةباإلض) حجة إب، حضرموت،
   االجتماعية ومحاية الطفولةبرنامج املراقبة    

االجتماعيـة  الشؤون  يعترب هذا الربنامج من برامج العمل اجلديدة اليت بدأت وزارة             -١٠٤
 حيث  ٢٠٠٧تنفذها منذ منتصف العام      والعمل بالتعاون مع اجمللس األعلى لألمومة والطفولة      

حمافظيت تعز واحلديدة   مت إنشاء مركزين للمراقبة االجتماعية ومحاية الطفولة كتجربة أويل يف           
  :ىلإوهتدف هذه املراكز 

           يتـهم مـن التعـرض للعنـف       ومحا من تعرض األحداث لالحنـراف    الوقاية   •
  ؛واإلساءة واالستغالل

غري االحتجازيـة عنـد      تشجيع جهات الضبط القضائي على العمل بالتدابري       •
ني يف وسط   التعامل مع قضايا األحداث مبا يساعد على تأهيل األحداث اجلاحن         

  ؛أسرهم وجمتمعهم
توفري الرعاية الالحقة لألحداث اجلاحنني الذين حكم عليهم بتـدابري سـالبة             •

هم االندماج يف أسرهم وجمتمع   تهت مدة إحكامهم ومساعدهتم على      للحرية وان 
  ؛ىل االحنراف مرة أخرىإعودهتم مبا يساعد على احلد من مشكلة 

محاية الطفولة وإجياد بدائل جمتمعية لوقاية      حتفيز اجملتمع على املشاركة يف برامج        •
ـ         هم مـن العنـف     األطفال من االحنراف واملساعدة يف إعادة إدماجهم ومحايت

  .واإلساءة واالستغالل
يرتكز عمل هذه املراكز على مشاركة أعضاء اجملتمع وقد مت تنفيذ عدد من األنشطة                -١٠٥

  :يف هذا اجملال منها
 اجملتمعية اليت ميكن أن تشارك يف هذا الربنامج         إجراء حصر ومسح لكافة املوارد     •

من أفراد اجملتمع من مشائخ وأعيان وأعضاء جمالس حملية ومدراء مدارس وأئمة            
شرح فكرة الربنـامج والتـدخالت       و مساجد مث عقد لقاءات تشاورية معهم     

املطلوبة منهم للمسامهة يف تنفيذه مبا يعكس أثاراً واضحة حلماية األطفال مـن             
مث تنفيذ عدد من الربامج التدريبية ألعضاء اجملتمع        .و التعرض للعنف  أراف  االحن

احمللي املشاركني يف هذا الربنامج ورفع مهاراهتم يف جمال محاية األطفـال مـن    
  ؛و التعرض للعنف واإلساءةأاالحنراف 

بعد البدء بتنفيذ هذا الربنامج عقدت لقـاءات تقييميـة يف تعـز واحلديـدة                •
يم مستوى مشاركة ممثلي اجملتمع احمللي يف محاية األطفال الذين          الستعراض وتقي 

أو  و تعرضوا للعنف واإلساءة سواء يف الشارع    أوقعوا ضحايا يف قضايا احنراف      
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تقريباً من قضايا احنراف األحداث الـيت        يف املائة    ٨٠ووجد أن   ،  وسط األسر 
 غري احتجازية من فيها تدابري  قد مت اختاذ٢٠٠٨وقعت يف احملافظتني خالل عام   

قبل نيابات وحماكم األحداث يف احملافظتني وشارك أعضاء اجملتمـع احمللـي يف             
متابعة هذه احلاالت يف وسط أسرهم وجمتمعهم كما ساعدوا على توفري احلماية 
لكثري من حاالت األطفال الذين وجدوا معرضني للعنف مبا فـيهم حـاالت             

  .ألطفال وقعوا ضحايا عنف وسط أسرهم
  اكل اليت تقابل العمل مع األحداثأهم الصعوبات واملش    

  ؛ضعف وجود الكوادر الالزمة للعمل مع األحداث يف دور الرعاية •
ال تزال امليزانيات احلكومية املعتمدة لدور األحداث تعاين من بعـض الـنقص             •

  ؛خاصة النفقات اخلاصة باألنشطة املهنية والثقافية والترفيهية
ؤسسات األهلية يف تقدمي خدمات احلماية لألحداث       ضعف دور اجلمعيات وامل    •

  ؛وبالذات يف احملافظات باستثناء أمانة العاصمة وحمافظة عدن
ال يزال كثري من العاملني مع األحداث حباجة إىل تدريب وتأهيل مـستمرين              •

وإىل برامج توعية مستمرة وبالذات العاملون مع األحداث بشكل مباشر سواء           
  .كم أم أفراد الشرطةايابات أم احملاث أم النيف دور رعاية األحد

  ) سنة١٨-١٥(األطفال املودعون يف السجون     
 داخل أقسام منعزلـة ضـمن       ) سنة ١٨-١٥(يتم إيداع األطفال يف الفئة العمرية         -١٠٦

اإلصالحيات املركزية بسبب السن احملدد للحدث يف القوانني النافذة حيث مل يتم حىت اآلن              
عديالت القانونية الذي يؤكد على متتع األطفال حىت سن الثامنـة عـشرة             إقرار مشروع الت  

. باحلقوق الواردة يف االتفاقية الدولية حلقوق الطفل اخلاصة باألطفال يف خالف مع القـانون         
  : التعامل مع هؤالء األطفال منهاومع ذلك يتم مراعاة عدد من االعتبارات يف

  ويف أقسام مستقلة تراعي خصوصياهتم العزل التام عن السجناء البالغني   -١  
  .يمية والصحية والثقافية واملهنيةتوفري اخلدمات التعل  -٢  
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   )   سنة    ١٨-  ١٥ (٢٠٠٨ حىت ٢٠٠٣عوام من عام األخالل حداث األعدد السجناء     
 األعوام

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ اسم السجن م

 ٥٦ ٦٣ ٥٤ ٥٣ ٤٤ ٤٦ صنعاء ١

 ١٠ ١٣ ٩ ١٩ ٣ ٣ حلج ٢

 ٢٥ ٢٤ ٣٦ ٥٤ ٩ ١٨ بإ ٣

 ٣٦ ٤٦ ٣٦ ٦٢ ٣٥ ٧ ذمار ٤

 ٢٨ ١٥ ١٤ ١٤ ١ ٨ عمران ٥

 ٣ ٠ ١٠ ٢٢ صفر ٦ الضالع ٦

 ٣١ ٢٨ ٣٨ ٢٦ ٧ ٤ رداع ٧

 ٢ ١ ١ ٢ ١ ٤ احملويت ٨

 ١٠ ٢٥ ١٥ ٩٦ ٣٤ ١٥ صعده ٩

 ٥ ١٢ ٢٤ ٨ ٧ ٥ حجه ١٠

 ٢٠٦ ٢٢٧ ٢٣٧ ٣٥٦ ١٤١ ١١٦  اإلمجايل  

  . لألمومة والطفولةاجمللس األعلى  :املصدر

  متابعة أماكن االحتجاز ودور الرعاية    

  دور األحداث واجلاحنات    
ث بتنفيذ عدة زيارات لدور األحدا     قامت وزارة حقوق اإلنسان يف األعوام السابقة        -١٠٧

 ، والتعرف على احتياجات الرتالء اليت يف ضوئها مت البحث         وتفقد أحوال الدور  ،  واجلاحنات
هذه الدور، عن طريق التواصل مع       اليت ميكنها املسامهة يف االرتقاء مبستوى     عن آليات الدعم    

  . بعض اجلهات احلكومية ورجال األعمال
. ية واملدرسية، واملبالغ النقديـة    وبالفعل مت توفري بعض النواقص واملستلزمات الغذائ        -١٠٨

  :والدور اليت مت الرتول إليها هي
، وقد مت يف ضوء الرتول إعداد )انة العاصمةأم( دار التوجيه لرعاية األحداث   -١  

ومت خماطبة بعض رجال األعمال ملساعدهتم، وحتمـل الـديات وبعـض            ،  كشف باملعسرين 
  .احلقوق اخلاصة

  .)العاصمةأمانة ( لرعاية اجلاحناتدار األمل   -٢  
وقد مت اإلفراج عـن مجيـع       ) أمانة العاصمة ( دار التكافل ملكافحة التسول     -٣  

املتواجدين يف الدار ومت إيصاهلم إىل حمافظاهتم وتسليمهم إىل أهاليهم، بإشـراف ومتابعـة               
  .مباشرين من وزيرة حقوق اإلنسان
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  .)احلديدة( دار التوجيه لرعاية األحداث  -٤  
  ).حمافظة عدن (دار رعاية اجلاحنات  -٥  
  ).افظة عدنحم( دار رعاية األحداث  -٦  

  الرصد واملتابعة    
وبدعم اية األطفال يف خالف مع القانون       يتم الرتول امليداين من قبل أعضاء شبكة مح         -١٠٩

من منظمة اليونيسيف واملنظمة السويدية إىل كل احملافظات لتقييم وتفقد أوضاع األطفـال يف              
 - النيابات   -ر التوجيه    دو - احملاكم   -السجون  (خالف مع القانون يف املؤسسات القضائيـة       

ورعاية ومحاية األطفال يف تلك املؤسسات ومت رفـع التقريـر إىل اجلهـات              ) أقسام الشرطة 
  .ملعنية لتنفيذ ما جاء يف توصياتهواملؤسسات ا

يشارك األطفال يف عملية رصد ومتابعة أوضاع األطفـال يف مؤسـسات قـضاء                -١١٠
ءات اليت يقوم هبا أعضاء برملان األطفال بـشكل         األحداث من خالل الزيارات امليدانية واللقا     

  .ميقراطية إىل اجلهات ذات العالقةدوري ومفاجئ ويتم رفع توصياهتم عرب املدرسة الد
   ٢٠٠٧جدول يبني األعمال ذات الصلة بقضايا اجلاحنني من األحداث خالل عام 

  مكتب النائب العام
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .٢٠٠٧ ير مكتب النائب العام لعامتقر :املصدر
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 استقالل القضاء  - رابعاً  

  ستقالل القضاءضمانات ا  -ألف   
القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإداريـاً       : " من الدستور على   ١٤٩نصت املادة     -١١١

والنيابة العامة هيئة من هيئاته، وتتوىل احملاكم الفصل يف مجيع املنازعات واجلرائم، والقـضاة              
 قضائهم لغري القانون، وال جيوز ألية جهة وبأية صورة التدخل           مستقلون ال سلطان عليهم يف    

يف القضايا أو يف شأن من شؤون العدالة ويعترب مثل هذا التدخل جرمية يعاقب عليها القانون،                
 ١٨٧يف نـص املـادة    وجاءت عقوبة التدخل يف العدالة". وال تسقط الدعوى فيها بالتقادم    

يعاقب باحلبس مدة ال تزيد علـى       "جلرائم والعقوبات    بشأن ا  ١٩٩٤  لسنة ١٢ بالقانون رقم 
ثالث سنوات كل موظف أو ذي وجاهة تدخل لدى قاضي أو حمكمة لصاحل أحد اخلصوم               

  ". أو إضرارا به بطريق األمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية
كما أن االستقالل املايل يعد من أهم الضمانات الستقالل القـضاء وهـو مبـدأ                 -١١٢

 اليت جعلت جمللس القضاء األعلى حق       ١٥٢ مبوجب املادة املذكورة أعاله، واملادة       دستوري
  .دراسة وإقرار مشروع موازنة القضاة متهيداً إلدراجها رقماً واحداً يف املوازنة العامة للدولة

ومن ضمانات استقالل القضاء وجود قانون خاص بالسلطة القضائية ينظم كافـة              -١١٣
اء السلطة القضائية من تعيني ونقل وندب وحقوق وهو ما نص عليـه             األمور اخلاصة بأعض  

فأعضاء السلطة القضائية مستقلون يف شؤون خدماهتم عن غريهـم          . ١٥٠الدستور يف املادة    
  .من اخلاضعني للقانون الذي حيكم خدمة موظفي الدولة

يا بإلغاء أي قرار    عضاء السلطة القضائية احلق يف املطالبة أمام احملكمة العل        ألكما أن     -١١٤
  .ميس حقوقهم سواء صدر من جملس القضاء األعلى أو بقرار مجهوري أو غري ذلك

  تعيني القضاة وترقياهتم    
 : أنـه  ٥٧حيث نصت املـادة     ة القضائية كيفية تعيني القضاة،      أوضح قانون السلط    -١١٥

  :السلطة القضائية ما يلييشترط يف من يعني ابتداًء يف وظائف "
، خاليـاً مـن     تمتعاً جبنسية اجلمهورية اليمنية، كامل األهليـة      كون م أن ي   )أ(  

  .العاهات املؤثرة على القضاء
، وأال يتوىل العمل القضائي إال بعد مـضي         أن ال يقل سنه عن ثالثني عاماً        )ب(  

  ؛فترة تدريبية ال تقل عن سنتني يف اجملال القضائي
للقضاء بعد الشهادة اجلامعيـة  أن يكون حائز على شهادة من املعهد العايل    )ج(  

  ؛يف الشريعة والقانون أو احلقوق من إحدى اجلامعات املعترف هبا يف اجلمهورية اليمنية
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  ؛أن يكون حممود السرية والسلوك حسن السمعة  )د(  
  ؛أال يكون قد حكم عليه قضائياً يف جرمية خملة بالشرف أو األمانة  )ه(  
دة املعهد العايل للقضاء وحد الـسن       يستثىن من شرطي احلصول على شها       )و(  
  ". من يلتحق بوظائف النيابة العامةاألدىن
حيث يتم وضع إعالن عام ينشر يف الصحف الرمسية للدولة عن مسابقة ملن يرغب                -١١٦
الختبـارات  ) طالباً وطالبـات  (، حيث خيضع املتقدمون      االلتحاق باملعهد العايل للقضاء    يف

حيصلون ،  لناجحون دروساً نظرية وعملية ملدة ثالث سنوات      حيث يتلقى ا  ،  حتريرية وشفوية 
يتم بعدها استكمال إجراءات تعيينهم يف سلك القـضاء االبتـدائي           ،  من املعهد على شهادة   

كما أن التعيني   . علىاألبقرار مجهوري بناًء على عرض وزير العدل بعد موافقة جملس القضاء            
م االبتدائية أم االستئنافية يتم بقرار مجهـوري       سواء كانت يف احملاك    لشغل الوظائف القضائية  

زير العدل بعد موافقة جملـس   وح  يبناًء على ترش  ،  صادر من رئيس الدولة كونه ممثالً للشعب      
  .سب األقدمية وتقدير درجة الكفاءة، وذلك بني القضاة حبعلىاألالقضاء 
احملكمة العليا فيكـون    أما التعيني لشغل وظيفة رئيس احملكمة العليا أو نوابه وقضاة             -١١٧

وذلك من بني قائمة أمسـاء      ،  بقرار رئيس اجلمهورية بناء على ترشيح جملس القضاء األعلى        
 مـن قـانون     ٥٩تتوىل هيئة التفتيش القضائي إعدادها وعرضها على اجمللس مبوجب املادة           

  .السلطة القضائية
ن السلطة القضائية    من قانو  ٦٢ و ٦١أما بشأن ترقية القضاة فقد أوضحت املادتان          -١١٨

، وبعد انقـضاء  ها إىل الدرجة اليت تليها مباشرةأن ترقية القاضي تكون من الدرجة اليت يشغل     
وتكون الترقية أيضاً على أساس درجة الكفاءة للقاضي        تني على األقل يف الدرجة السابقة،       سن

  .ش عليهمن واقع عمله وتقارير التفتي

  عدم القابلية للعزل    
النيابة العامة غـري     من الدستور أن القضاة وأعضاء       ١٥١يف نص املادة    حيث جاء     -١١٩

القضاة غري قابلني للعزل من مناصبهم إال إذا         "٨٦املادة  نصت على ذلك     ، كما قابلني للعزل 
، ومبراعاة حكـم    انونكان العزل عقوبة مت توقيعها يف دعوى حماسبة مبوجب أحكام هذا الق           

وهذا املبدأ مرتبط مببدأ استقالل القضاء حبيث يكون املركز          ".١٠٠الفقرة األخرية من املادة     
  .نح الثقة واالطمئنان للمتقاضينيالوظيفي للقضاة مبعزل عن التقلبات السياسية واحلزبية ومي

 مـن قـانون     ١٢٠-١٠٤ من الدستور فقد نصت املواد       ١٥٠وتطبيقاً لنص املادة      -١٢٠
هو جملس يعمل على تطبيق الضمانات       : األعلى  ما موجزه أن جملس القضاء     السلطة القضائية 

املمنوحة للقضاة من حيث التعيني والترقية والعزل والنقل والتقاعد والفصل وفقـاً لقـانون              
 وهو اجلهة املخولة بتأديب القضاة وأعضاء النيابة العامة     ١٩٩١ لسنة   ١السلطة القضائية رقم    

لتطوير شـئون القـضاء      ياسة العامة عند إخالهلم بواجبات وظيفتهم ،كما يتوىل وضع الس       
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فـاجمللس  . دراسة وإقرار مشروع موازنة القضاء     و ودراسة مشاريع القوانني املتعلقة بالقضاء    
ليس جهة قضائية وال جيوز أن تصدر عنه أو بامسه أي توجيهات للمحاكم أو القضاة بشأن                

ازاً إدارياً أو تنفيـذياً     كما أنه ليس جه   .  أمامها أو اليت صدرت فيها أحكام      القضايا املنظورة 
قانون اجلرائم والعقوبات يف     وقد نص . تصدر بامسه توجيهات إدارية أو تنفيذية ختص القضاة       

يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على سبع سنوات كل قاضي تعمد احلكم بغري احلق               :١٨٨املادة  
  .نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة أو ميل ألحد اخلصوم

  ضيالية القانقل القضاة ومدة و    
وإمنا تكـون الواليـة     ،  مدة والية القاضي يف احملكمة العليا غري حمددة بفترة زمنية           -١٢١

وبالنسبة للوالية القضائية يف احملاكم     . مستمرة إىل أن يتم بلوغ القاضي أجل التقاعد أو الوفاة         
ومل ،  ة إىل أخرى  ، فقد نظم القانون عملية التنقل بني القضاة من حمكم         ية واالبتدائية االستئناف

     واملدة اليت يبقى خالهلا القاضي يف حمكمة واحدة بدون نقـل           . حيدد الوالية مبدة زمنية معينة    
  :  على٦٥ث سنوات وال تزيد على مخس سنوات، حيث نصت املادة ال تقل عن ثال

  ؛ األحوال املبينة يف هذا القانونال جيوز نقل القضاة أو ندهبم إال يف  )أ(  
ر حركة تنقالت قضاة احملاكم االستئنافية بقرار مجهوري بناًء علـى           تصد  )ب(  

  ؛عرض وزير العدل بعد التشاور مع رئيس احملكمة العليا وبعد موافقة جملس القضاء األعلى
تصدر حركة تنقالت قضاة احملاكم االبتدائية بقرار من جملس القضاء األعلى   )ج(  

  ؛ئيس احملكمة العليابناًء على عرض وزير العدل بالتشاور مع ر
ال جيوز نقل   .  ..ة اليت يقرها جملس القضاء األعلى     يف غري األحوال االستثنائي     )د(  

  ؛القاضي من حمكمة إىل أخرى إال بعد مرور ثالث سنوات على مباشرته للعمل يف هذه احملكمة
مخـس   ال جيوز أن يبقى أحد القضاة يف حمكمة واحدة بغري نقل ألكثر من              )ه(  
  .سنوات

  مساءلة القضاةتأديب و    
 هو اجلهـة    ١٩٩١ لسنة   ١وفقاً لقانون السلطة القضائية رقم      جملس القضاء األعلى      -١٢٢

املخولة بتأديب القضاة وأعضاء النيابة العامة عند إخالهلم بواجبات وظيفتهم وقد بينت املادة             
تياطيـاً إال بعـد   ال جيوز القبض على القاضي أو حبسه اح       .. .يف غري حالة التلبس     : ه أن ٨٧

وجيب على وزير العدل عنـد القـبض علـى          ،  احلصول على إذن من جملس القضاء األعلى      
القاضي يف حالة التلبس أو حبسه أن يرفع األمر فوراً إىل رئيس جملس القضاء األعلى ليـأذن                 

: أنه) ٨٨(كما جاء يف املادة     .  ضمان باستمرار حبسه أو يأمر بإخالء سبيله بضمان أو بغري        
 جيوز رفع الدعوى اجلزائية على القضاة إال بإذن من جملس القضاء األعلى بناًء على طلب                ال

  .حملكمة اليت تتوىل حماكمة القاضيالنائب العام، ويعني جملس القضاء األعلى ا
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ائية يف مـساءلة    هم املواد القانونية اليت نص عليها قانون السلطة القـض         أوفيما يأيت     -١٢٣
  :القضاة وحماسبتهم

  ١١١ مادة    
     امـة خيتص جملس القضاء األعلى وحده بتأديب القضاة وأعضاء النيابة الع           -١  

، وللمجلس أن حييل حماسبتهم على جملس حماسبة يتكون من          عند إخالهلم بواجبات وظيفتهم   
 إخـالالً بواجبـات     ويعد بصفة خاصة  ..  .ثالثة أعضاء من اجمللس أو من ثالثة من القضاة        

  :يالوظيفة ما يل
إىل حتيُّـزه  ارتكاب القاضي جرمية خملة بالشرف أو جرمية الرشوة أو ثبوت            )أ(  

  ؛أحد أطراف الدعوى
  ؛تكرار التخلف عن حضور اجللسات دون عذر مقبول  )ب(  
  ؛تأخري البت يف الدعاوى  )ج(  
  ؛عدم حتديد مواعيد معينة إلمتام احلكم عند ختام املناقشة  )د(  
  .املداولةإفشاء سر   )ه(  
تقيم هيئة التفتيش القضائي الدعوى التأديبية بناًء على طلب وزير العـدل              -٢  

  .وموافقة جملس القضاء األعلى
ال يقدم طلب الدعوى التأديبية إال بناًء على حتقيق أويل تتواله هيئة التفتيش               -٣  
  .ويشترط أن يكون احملقق أعلى درجة من القاضي الذي جرى التحقيق معه، القضائي

  ١١٢ مادة    
..  . من املادة السابقة من هذا القانون      ٣و ٢مع مراعاة األحكام الواردة يف الفقرتني         

تقوم هيئة التفتيش القضائي بتهيئة الدعوى للسري يف إجراءاهتا عن مجيع الوقائع املنـسوبة إىل               
القاضي أو بعضها، ويكلف القاضي باحلضور أمام اجمللس خالل شهر مـن تـاريخ علمـه                

، فإن مل حيضر نظر اجمللـس       قواله ومتكينه من الدفاع عن نفسه     باحلضور لسماع أ  بالتكليف  
الدعوى يف غيابه بعد التأكد من صحة إبالغه، أما إذا مل تر وجهاً إلقامة الـدعوى رفعـت              

  .امللف إىل جملس القضاء األعلى للتصرف فيه وفقاً ملا يراه مرفقاً برأي اهليئة

  ١١٣مادة     
ألعلى إذا قرر السري يف إجراءات احملاكمة إيقاف القاضي عـن           على جملس القضاء ا     

على أن ال تزيد مدة اإليقـاف أو   ،  مباشرة أعمال وظيفته أو أن حييله إىل إجازة جربية مؤقتة         
  .وللمجلس احلق يف إعادة النظر يف قراره هذا يف أي وقت) ثالثة أشهر(اإلجازة عن 
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  ١١٤مادة     
وجيب على جملس القضاء األعلـى مسـاع       ) سرية(ية  تكون جلسات احملاكمة التأديب     

، ولــه  ي أن حيضر بشخصه أو أن ينيب غريه       وللقاض،  دفاع القاضي املقامة ضده الدعوى    
كما جيب أن يكون احلكم الصادر يف الدعوى التأديبية مشتمالً علـى         ،  أن يقدم دفاعه كتابة   

  ).سرية(لسة وأن تتلى أسبابه عند النطق يف ج، األسباب اليت بين عليها

  ١١٥مادة     
  :اليت جيوز توقيعها على القضاة هيالعقوبات التأديبية   -١  
  التنبيه؛   )أ(  
  اللوم؛   )ب(  
  اإلنذار؛   )ج(  
  ؛احلرمان من العالوات الدورية  )د(  
  ؛)ثالثة أشهر(التوقيف عن العمل أو إعطائه إجازة جربية مؤقتة ال تتجاوز   )ه(  
  ؛تأخري الترقية  )و(  
  ؛لنقل إىل وظيفة غري قضائيةا  )ز(  
  .العزل مع استحقاق املعاش أو املكافأة  )ح(  
يبلغ قرار جملس القضاء األعلى إىل وزير العدل مبضمون احلكم الصادر يف              -٢  

  .، كما يبلغ القاضي املعين بذلك خالل العشرة األيام التالية لصدورهيبيةالدعوى التأد
حيث ،  جراءات الالزمة لإلشراف على عمل القضاة     إلاكما تبني مواد القانون اآلتية        -١٢٤

مع عدم اإلخالل مبا للقضاء من استقالل فيما يصدر عنه من أحكام            :  أنه ٨٩وضحت املادة   
يكون لوزير العدل حق اإلشراف اإلداري واملايل والتنظيمي على مجيع احملـاكم            .أو قرارات   
، وللنائب العـام حـق      تابعني له  اإلشراف على القضاة ال    ولرئيس كل حمكمة حق   ،  والقضاة

وجعلـت  . اإلشراف على أعضاء النيابة العامة على ضوء القوانني والقرارات اليت تنظم ذلك           
لرئيس احملكمة حق تنبيه القضاة على ما يقع منهم خمالفاً لواجباهتم أو مقتـضيات              : ٩٠املادة  

احلالة األخرية ُتبلغ صـورة     ويف  ،  ويكون التنبيه شفاهاً أو كتابة    ،  وظيفتهم بعد مساع أقواهلم   
وللقاضي أن يعترض على التنبيه الصادر إليه كتابة من رئيس احملكمة إىل جملس             ،  لوزير العدل 

وجمللس القضاء األعلى أن جيري حتقيقاً      ،  القضاء األعلى خالل أسبوعني من تاريخ تبليغه إياه       
أو أحد قضاة احملكمة العليا يف عن الواقعة اليت كانت حمالً للتنبيه أو يندب لذلك أحد أعضائه           

، يد التنبيه أو يعتربه كأن مل يكـن       وللمجلس أن يؤ  ،  إجراء التحقيق بعد مساع أقوال القاضي     
، ولوزير العدل حق تنبيه رؤساء حماكم استئناف األلوية واحملـاكم           لويبلغ قراره لوزير العد   
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حق االعتراض أمـام    ) يه كتابة إذا كان التنب  (على أن يكون هلم     ،  االبتدائية بعد مساع أقواهلم   
إذا تكررت املخالفة أو استمرت بعد صـريورة        األحوال  ويف مجيع   .. .جملس القضاء األعلى    

  . التنبيه هنائياً رفعـت الدعوى التأديبية
لوزير العدل تنبيه القضاة كتابة إىل ما يقع منهم من خمالفات           :  على ٩١نصت املادة     -١٢٥

تهم وذلك بعد رد القاضي كتابة على ما هو منسوب إليـه            لواجباهتم حول مقتضيات وظيف   
وللقاضي أن يتظلم من التنبيه خالل أسبوع مـن         ،  وثبوت خمالفته رغم ذلك لتلك الواجبات     

وللمجلس أن يسمع أقوال القاضي وجيري بنفسه أو        ،  تاريخ إبالغه إىل جملس القضاء األعلى     
 من أوجه التحقيق مث يصدر قراره بـرفض  بواسطة من ينتدبه لذلك من أعضائه ما يراه الزماً        

، ويبلغ قــــراره إىل وزيـر       اء التنبيه واعتبـاره كأن مل يكن     التظلم أو بقبولــه وإلغ   
تشكل بوزارة العدل هيئة للتفتيش القضائي من رئـيس         : أنعلى   ٩٢ونصت املادة   . العدل

كونـوا مـن ذوي     ن ي على أ ،  ونائب وعدد كاٍف من القضاة خيتارون من بني قضاة احملاكم         
، ويتم ندهبم بقرار من وزير العدل بعد موافقة جملس القضاء األعلـى ملـدة               اخلربة والكفاءة 

  .سنتني على األقل قابلة للتجديد، على أن يكون رئيسها من بني أعضاء احملكمة العليا

  اإلجراءات والتدابري  -باء   
ن خالل إقرار وتنفيذ العديد من      أولت احلكومة جمال العدل والقضاء اهتماماً كبرياً م         -١٢٦

حيث ،  وتعزيز دوره يف احلياة العامة     واإلجراءات اهلادفة إىل دعم استقالل القضاء      السياسات
سارت عملية التحديث والتطوير يف اجتاهات وحماور عدة كان أبرز معاملها التركيـز علـى               

 خالل جمموعة مـن     وذلك من ،  العنصر البشري باعتباره حجر الزاوية يف عملية اإلصالحات       
  :واألنشطة نربز أمهها يف اآليتاإلجراءات 

  اإلجراءات التشريعية  -١  
يف عدة إجراءات   تبنت السلطة القضائية خطة إستراتيجية لإلصالح القضائي متثلت           -١٢٧

 ٢٠٠٦لـسنة    ١٥تعديل قانون السلطة القضائية بالقانون رقم        ، حيث مت  تنظيمية وتشريعية 
لس القضاء األعلى عن مهام رئيس اجلمهورية وأصبح يرأسه رئـيس        حيث مت فصل رئاسة جم    

وقد ترتب وواكب ذلك إصالح البناء التشريعي للقضاء من خالل إعداد عدد            ،  احملكمة العليا 
  :  املعروضة على جملس النواب ومنهامن مشاريع القوانني اخلاصة بالسلطة القضائية

  ؛مشروع قانون التحكيم التجاري •
  ؛قانون اجلرائم والعقوباتمشروع تعديل  •
  ؛مشروع قانون الرسوم القضائية •
  ؛مشروع قانون التوثيق •
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  ؛جراءات اجلزائيةاإلمشروع تعديل قانون  •
وقد صدر  ،  ٢٠٠٢ لسنة   ٤تعديل قانون املرافعات والتنفيذ املدين رقم       مشروع   •

  ؛ بتعديل هذا القانون٢٠١٠ لسنة ٢القانون رقم 
  ؛٣٢تعديل القانون التجاري رقم  •
  ؛ظيمية لقانون التوثيقنصدار الالئحة التإ •
  ؛إصدار الالئحة التنفيذية لقانون األحكام العامة للمخالفات •
  ؛ستمالك للمنفعة العامةاالإصدار الالئحة التنفيذية لقانون  •
  .لعون القضائي واملساعدة القضائيةإصدار الالئحة التنظيمية ل •

  اإلجراءات التنظيمية  -٢  
س القضاء األعلى وأمانته العامة وحتديد اختصاصه ورفده بالكوادر         إعادة تشكيل جمل    -١٢٨

 الفين وإصدار الئحتـه     املؤهلة، وإعادة تشكيل كل من احملكمة العليا وأمانتها العامة ومكتبها         
وإعادة تشكيل هيئة التفتيش القضائي وحتديد صالحيتها وفقـاً لقـانون الـسلطة             التنظيمية  

ضائي األول ورفدها بالكوادر املؤهلة وذوي اخلربة يف اجملـال          القضائية وتوصيات املؤمتر الق   
باإلضافة إىل إعادة تشكيل جملس احملاسبة يف إطار جملس القـضاء           . الرقايب والتفتيش القضائي  

  . مساءلة وحماسبة القضاة احمللينياألعلى والذي يتوىل
د نظام القبول فيه     وحتدي ٢٠٠٨ لسنة   ٣٤مت إصدار قانون املعهد العايل للقضاء رقم          -١٢٩

كما مت إعداد مشروع قـرار      .  يف مناهجه  ووضع برنامج زمين للدراسات العليا وإعادة النظر      
مجهوري بإنشاء الشرطة القضائية وحتديد اختصاصها وكافة اللوائح املنظمة ألعماهلا وأعمال           

مت إجنـاز   من جهة ثانية،    .أجهزة الضبط، فضالً عن إجناز إستراتيجية تطوير وحتديث القضاء        
الالئحة املنظمة لوزارة العدل بقطاعاهتا املختلفة، وإعادة هيكلة النيابة العامة، وإصدار جمموعة          

  :  اللوائح التنظيمية األخرى ومنهامن
  ؛الالئحة املنظمة جمللس القضاء األعلى •
  ؛الالئحة الداخلية جمللس التأديب األعلى •
  ؛الالئحة التنظيمية للمحكمة العليا •
  ؛حة السجل العقاريالئحة مصل •
  ؛الئحة إنشاء هيئة الطب الشرعي •
  ؛بتدائيةاالستئنافية واالالتنظيمية للمحاكم الالئحة  •
  .لالئحة التنظيمية لقانون التوثيقصدار اإ •
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رفدت السلطة القضائية الشُّعب واحملاكم التجارية بكوادر مؤهلة من ذوي اخلـربة              -١٣٠
 التقنيات احلديثة كالربط الشبكي وأنظمة األرشيف،    والرتاهة وباملستشارين واخلرباء، وإدخال   

واستحداث إدارة عامة خاصة باحملاكم التجارية، ووضع برنامج لتأهيل وتـدريب الكـوادر     
  .وخارجًيا، القضائية التجارية حملًيا

  )٢٣الفقرة (نية التحتية للقضاء دعم الب  -٣  
 مـشروعاً مـن     ٢١ء مت افتتاح    من أجل تدعيم وتقوية البنية التحتية ألجهزة القضا         -١٣١

 مليـار   ٢,٨بتكلفة إمجالية   ،  مشاريع اجملمعات القضائية ومباين احملاكم يف عدد من احملافظات        
ذ تفـوق تكلفتـها     كما أن هناك العديد من مشاريع اجملمعات القضائية قيد التنفي         .ريال ميين 

 املدن مع تطوير العمل فيها      كما مت إنشاء وجتهيز العديد من مقار النيابة يف        . ملياري ريال ميين  
  . مليون ريال ميين٧٤٣,٧بتكلفة إمجالية بلغت 

  ٢٠٠٧النيابات املنشأة خالل عام     
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .٢٠٠٧التقرير السنوي للنيابة العامة لعام   :املصدر

  ٢٠٠٦النيابات املنشأة خالل عام     
  
  
  
  

  .٢٠٠٦التقرير السنوي للنيابة العامة لعام   :املصدر
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  ٢٠٠٥ابات املنشأة خالل عام الني    
  
  
  
  
  

  .٢٠٠٥التقرير السنوي للنيابة العامة لعام   :املصدر

جدول يبني إحصائية عددية بتوزيع أعضاء النيابة العامة على مستوى نيابات حمافظـات             
   ٢٠٠٧اجلمهورية والديوان حبسب الدرجة خالل عام 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .٢٠٠٧م التقرير السنوي للنيابة العامة لعا  :املصدر

  اإلدارة املعلوماتية للقضاء  -٤  
نفذت وزارة العدل برنامج النظام اآليل هبدف إجياد قاعدة بيانات شاملة ملختلـف               -١٣٢

 حمكمة استئنافية وابتدائية باإلضافة إىل النيابة العامة ٢٧ ل أجهزة القضاء وتنفيذ الربط الشبكي
كما . ومبركز املعلومات القضائي يف الوزارة    واملعهد العايل للقضاء وربطها بالشبكة املركزية       
وتظهر مؤشرات األداء حتسًنا يف تبـسيط       . مت افتتاح مركز املعلومات اخلاص باحملكمة العليا      

إجراءات التقاضي والبت يف القضايا، إذ ارتفع معدل البت يف القضايا املنظورة أمام احملـاكم               
  .٢٠٠٥ عام  املائة يف٧٠ إىل ٢٠٠٠ عام  يف املائة٥٩االبتدائية من 
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  إجراءات سرعة الفصل يف القضايا  -٥  
كم ابتدائية يف عدد     قاضياً كرؤساء حما   ٩٥ملواجهة كثافة القضايا يف احملاكم مت تعيني          -١٣٣

 قـضية كانـت     ٣٩٧كما متكنت هيئة التفتيش القضائي من متابعة وإجناز         . من احملافظات 
مكان إىل آخر أو احملالني إىل التقاعد حيـث         حمجوزة لدى القضاة املنقولني من أعماهلم من        

 قضية متأخرة يف عموم حماكم اجلمهورية خالل عملية الرتول التفتيـشي     ٤١٣رصدت اهليئة   
ومت على أثر ذلك متابعة القـضاة إلجنـاز          .املفاجئ الذي نفذته اهليئة خالل الفترة السابقة      

 قاضـياً   ١٣ قاضياً منهم    ٥٤حبوزة  القضايا اليت حبوزهتم وأظهرت النتائج أن القضايا كانت         
 قاضياً جزئيا يعملون    ١٤ رئيس حمكمة ابتدائية و    ٢٧كانوا يشغلون رؤساء حماكم استئناف و     

 قضية من القضايا اليت كانت متأخرة عرب التخاطب         ٣٩٧حيث مت إجناز    . يف احملاكم االبتدائية  
صل فيها إىل احملاكم الـيت      مع القضاة وحثهم على سرعة إجناز تلك القضايا وتسليم ما مت الف           

  .قضية كانت منظورة لدى قضاة توفوا ١٦كانوا يعملون فيها حيث مل يتبق سوى 

  ستئنافيةاالالنيابات االبتدائية و    
بلغ إمجايل عدد القضايا اليت تولتها النيابات االبتدائية والنوعية مبختلـف حمافظـات        -١٣٤

إجناز   بنسبةقضية) ٤٢ ٣١٥ (بلتصرف  قضية مت ا)٤٧ ٢٦٠ (٢٠٠٦اجلمهورية خالل عام 
  ). يف املائة٩٠(

  ٢٠٠٧-٢٠٠١القضايا بني عامي إمجايل عدد     
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .٢٠٠٧التقرير السنوي للنيابة العامة لعام   :املصدر
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  يا الواردة للنيابات االستئنافيةالقضا    
 ٢٠٠٦خالل عام   اجلمهورية  /يا اليت تولتها نيابات استئناف م     بلغ إمجايل عدد القضا     -١٣٥
          ٩٩ قضية وبنـسبة إجنـاز وصـلت إىل        ١٦ ٧٢٦قضية مت التصرف بعدد      ١٦ ٨٦٣عدد  

  .يف املائة

  ترقيات القضاة وتنقالهتم  -٦  
 ١ ٠١٠يتم إجراء حركة الترقيات والتسويات بصورة دورية حيث مت ترقية وتسوية          -١٣٦

، وإجـراء  ٢٠٠٨ لسنة ٥ري رقم   مرأة مبوجب القرار اجلمهو   ا ٤٠قاضي وعضو نيابة منهم     
  .قاضياً وعضو نيابة ٢٧٣حركة تنقالت جزئية مشلت 

  )التفتيش واحملاسبة(إجراءات ضمان الرتاهة القضائية   -٧  
مشلت اإلصالحات القضائية والرامية إىل استقالل القضاء إعداد مـشروع مدونـة              -١٣٧

، كما  نيني إلبداء مالحظتهم عليها   واملعسلوك ملنتسيب السلطة القضائية وتوزيعها على القضاة        
، مـن خـالل      على أعمال القضاة وتقيـيم األداء      مت تفعيل دور التفتيش القضائي يف الرقابة      

حيث نفذت   ستقبال شكاوى املواطنني ودراستها مكتبياً وميدانياً     االتفتيش الدوري املفاجئ و   
ستهدفت ا،  ي مفاجئ يش ميداين ودور  تمهمة تف ) ٤٦ (٢٠٠٦هيئة التفتيش القضائي يف عام      

 ٢٥٠ قاضـياً و   ١٦٢ستئنافية يعمل هبا    ا شعبة   ٥٤ستئنافية  االبتدائية و االمجيع قضاة احملاكم    
شـكوى مت    ٣ ٩٨٩وتلقت دائرة الشكاوى    .  قاضياً ٣٤٨بتدائية ونوعية يعمل هبا     احمكمة  

ـ  لالىل اهليئة   إ قاضياً   ٥٦ستدعاء  االتصرف فيها ومعاجلتها وأسفر عن ذلك        راء ستيضاح وإج
نبيهاً للقضاة الذي  ت ١٣، وتوجيه   ىل البعض منهم من خمالفات    إالتحقيقات الالزمة فيما نسب     

ىل جملس احملاسـبة بـدعاوى      إ قضاة   ٥، كما مت إحالة عدد      ثبت إخالهلم بواجباهتم الوظيفية   
  .احملاكم لتاليف بعض جوانب القصوروتوجيه مذكرات إرشادية لعدد من ، تأديبية
 تفتيش مفـاجئ    ٣٥، ومنها   فذت العديد من الدورات التفتيشية     ن ٢٠٠٧ويف عام     -١٣٨

سـتئنافية  اال، ومشل التفتيش مجيع احملاكم      وجبها إجراء التحقيقات امليدانية    تفتيش مت مب   ١٢و
 ٥٠سـتدعاء   ا يف مجيع حمافظات اجلمهورية ونتج عن ذلـك          ٢٧٩بتدائية البالغ عددها    االو

 قاضياً إىل جملس    ١٢قات الالزمة وكذلك إحالة عدد      ستيضاح وإجراء بعض التحقي   لالقاضياً  
 مذكرة إرشادية للقضاة واسـتقبلت دائـرة        ٢٨، وعدد    تنبيهات ١٠احملاسبة وتوجيه عدد    

  . التصرف فيهاشكوى مت ٢ ٨٨٦ الشكاوى
 قاضٍ وعضو   ٣٦٧ نفذت اهليئة دورات تفتيشية مفاجئة استهدفت        ٢٠٠٨ويف عام     -١٣٩

 قاضياً وتوجيه   ١٣١ونتج عنها استدعاء    .  حماكم استئنافية  ٧ئية و  حمكمة ابتدا  ٢٦نيابة مشلت   
، ولفت نظر وتنبيهـات     وى تأديبية حمالة جمللس احملاسبة     مابني مذكرات إرشادية ودعا    ٢٥٣

  .نيابة باملخالفات املنسوبة إليهمعلى القضاة وأعضاء ال
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  التدابري اخلاصة باملرأة   -٨  
يف تويل الوظائف العامـة      قضائي وضمان حقوقها  لضمان حقوق املرأة يف العمل ال       -١٤٠
 فتح باب قبول املـرأة      ٢٠٠٦فقد مت منذ عام     واملرأة   تكافؤ الفرص بني الرجل      أ ملبد وتطبيقاً

باملعهد العايل للقضاء مثلها مثل الرجل وخضوعها لنفس الشروط وبنفس القدر الختبـارات      
 ضمن الدفعة الـسادسة     ٣ة عشرة و   ضمن الدفعة اخلامس   ٥ة منهن   أ امر ١١القبول ومت قبول    

  .مامها بشكل مستمرأ صبح املعهد مفتوحاًأ ضمن الدفعة السابعة عشرة و٣عشرة و
وتوجـد   .ألول مرة يف تاريخ القضاء اليمين     مت تعيني قاضية عضواُ يف احملكمة العليا          -١٤١
ك وكيـل   رئيسة نيابة وكذل   من النساء يف مناصب قيادية مثل        مت تعيني عدد   قاضية كما  ٦٦

 من النساء يف وظائف فنية وكتابية وخدميـة يف          ٢٥٦مساعد بوزارة العدل ومت تعيني عدد       
 ٦٠٠من  كثرأىل إجهزة التابعة هلا األالوزارة واحملاكم وقد وصل عدد من النساء يف الوزارة و       

  .ة والعدد يف تزايدأمرا

  ث وتطوير القضاءمسامهة يف حتديللق بآلية التنسيق مع وزارة العدل فيما يتعل  -٩  
القضاء عـدة آليـات     يف استراتيجيتها لتطوير وحتديث     ارة العدل   لقد اعتمدت وز    -١٤٢
ىل إضافة   إ ٢٠١٥-٢٠٠٥القضاء   قت من استراتيجية السلطة القضائية لتحديث وتطوير      لانط

من الهلا على توسيع املهمة املناطة بالوزارة و      ظلقت ب أاملعطيات املستجدة واملهام اجلديدة اليت      
         ودراسة مشاريع اللوائح التنفيذية ووضـع اخلطـط والـربامج         عداد  إلذلك تشكيل اللجان    

  :ومن ذلك
  ؛عداد خطة عمل حول احلكم اجليد ومكافحة الفسادإجلنة  •
  ؛شراف على تنفيذ الربامجلإلجلنة  •
  ؛جلنة إعداد خطة عمل حول احلكم اجليد ومكافحة الفساد •
 )قضايا وناس  (نامج التوعوي للملحق األسبوعي   جلنة لإلشراف على تنفيذ الرب     •

  ؛الصادر عن صحيفة الثورة
  : يلي نذكر من ذلك ما .نساناليت تساهم يف محاية حقوق اإلإصدار التعاميم  •

ملتعلقـة باملواصـفات    سرعة البت يف قـضايا املخالفـات ا    تعميم بشأن  •
 ؛واملقاييس وضبط اجلودة وبصفة مستعجلة

القواعد واإلجراءات القانونية عند الترشيح للتعيني يف تعميم بشأن االلتزام ب   •
 ؛الوظائف القيادية

  .نظر يف شأن السجون والسجناءتعميم بشأن توصيات اللجنة العليا لل •
هـم  أكما أن اآللية تركز على االهتمام بالدراسات والبحوث القانونية والقضائية و            -١٤٣

  :هذه الدراسات
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اليت متكن من إعـادة النظـر يف        طة القضائية   إعداد دراسة متكاملة بشأن اخلار     •
وحماكم اجلمهورية مبا يكفل حـصول      بات  االختصاص املكاين جلميع نيا   توزيع  

  ؛املتقاضني على حقوقهم بأبسط الطرق
  ؛دراسة بشأن إمكانية إفراد سجالت خاصة بالدعاوى اإلدارية •
طفال عن طريق   دراسة حول تقرير وتقدمي املعونة القضائية للفقراء والنساء واأل         •

 ٢تعيني قضاة للنظر يف قضايا اإلعسار وذلك بناء على قرار جملس الوزراء رقم              
  ؛٢٠٠٧لسنة 

حداث ألدراسة حول مشروع دعم الفصل يف قضايا التنفيذ واالرتباط اخلاصة با •
  ؛املقدم من قبل حمكمة األحداث بأمانة العاصمة

تعلقة بوضع املرأة باملقارنة    دراسة مفصلة بالبيانات واإلحصائيات واملعلومات امل      •
  .٢٠٠٦مع وضع الرجل يف الوزارة خالل العام 

ويف جمال تطوير أساليب وآليات اإلدارة القضائية إىل جانب اجلهود املتمثلة يف إقامة               -١٤٤
راسـة وتطـوير    الدورات التدريبية والتأهيلية مت استقدام خرباء من بعض الدول العربيـة لد           

كذلك ابتعاث بعض القضاة لالستفادة مـن       ،إلدارية املتبعة يف احملاكم     ااآلليات واإلجراءات   
القضائية من خالل إصدار     جتارب بعض الدول الشقيقة والصديقة كما يتم االهتمام باإلدارة        

املنشورات والتعاميم وإرسال املترمجني إىل احملاكم إلرشاد الصم والبكم وحضور جلـسات            
  . ت التعريفية اخلاصة بالصم والبكمحاالتحقيق اخلاصة هبم وتوزيع اللو

رهاب واملواءمة بـني    كما مت عقد عدة ورش يف جمال مكافحة الفساد ومكافحة اإل            -١٤٥
االتفاقيات الدولية ملكافحة اإلرهاب والتشريعات الوطنية كذلك عقد ورش ودورات خاصة           

الورش يف جمـال    حداث وورش حول شفافية واستقاللية احملاكم وإقامة الندوات و        األبقضاء  
تشمل استراتيجيه وزارة العدل    و .القضاء النوعي واملتخصص والتركيز على القضاء التجاري      

  .على مكننة العمل يف احملاكم
كما تنطلق الضمانات اليت تؤمن هبا السلطة القضائية ومتارسها يف الواقع من الدستور   -١٤٦

ات استشعاراً منـها حبقـوق اإلنـسان        والقوانني النافذة حيث يتم تطبيق القوانني واإلجراء      
وتطبيقها يف الواقع العملي ولذلك تعمل وزارة العدل على تنمية القدرات وصقل الكفاءات             
لدى منتسيب السلطة القضائية باعتماد منهج التدريب والتأهيل والتوعية الذي يساهم بدوره            

الندوات وورش العمـل     و يف إعمال حقوق اإلنسان ومحايتها حيث تقام اللقاءات التشاورية        
يف رفع الكفاءات يف جماالت التنظيم اإلداري والتخطـيط والرقابـة والتفتـيش             اليت تسهم   

األول ملـدراء حمـاكم االسـتئناف والـشعب          نذكر من ذلك اللقاء التشاوري       ،قوالتحقي
        كما مت عقـد ورش عمـل ملكافحـة         ،  ٢٠٠٧ديسمرب  /كانون األول املتخصصة يف شهر    

  .فسادجرائم ال
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وهبدف ضمان متابعة القضايا واملواضيع املتعلقة حبقوق اإلنسان فقد مت إنشاء دائـرة               -١٤٧
املرأة والطفـل وحقـوق     شؤون  دائرة   (ضمن تشكيل املكتب الفين التابع لوزير العدل تسمى       

وتتوىل عدداً من املهام واالختصاصات ذات العالقة حبقوق املرأة والطفـل وحقـوق             ) اإلنسان
  . حمامي للدفاع عن املرأة وحقوقها١٦ومت التعاقد مع . الالجئني والسجيناتوشؤون ن إلنساا

) النيابات واحملاكم (الدفاع عن أنفسهم أمام القضاء      وهبدف ضمان حق املتهمني يف        -١٤٨
الئحة العون القضائي اليت تنظم كيفيـة تقـدمي العـون           اصة الفقراء واملعسرين مت إصدار      خ

  .سرين من الرجال والنساء واألطفالالقضائية للفقراء واملعالقضائي واملساعدة 
حداث يف الدفاع عنهم فقد قامت وزارة العدل        األووهبدف ضمان حقوق األطفال       -١٤٩

 وبادرت إىل تقدمي املساعدة القانونيـة والعـون القـضائي           ثبتدريب وتأهيل قضاة األحدا   
ة قضايا األحداث والترافع فيها أمـام       لألطفال واألحداث عن طريق التعاقد مع حمامني ملتابع       

 ١٦عـدد   حيث قامت وزارة العدل بالتعاقد مع       ،  حداثاألأقسام الشرطة ونيابات وحماكم     
ريال لكل حمام وقامت بزيادة هذا املبلغ إىل         ١٦ ٠٠٠ شهرياً مبلغ حمام هبذا اخلصوص تدفع     

شهرياً لكـل     رياالً ٣٠ ٠٠٠ىل مبلغ وقدره     إ ٢٠٠٨يناير  /كانون الثاين  من   الضعف ابتداءً 
  .٥ ٧٦٠ ٠٠٠حداث بتكلفة سنوية بلغت األحمام هبدف تقدمي املساعدة القانونية لألطفال و

  )١٣ الفقرة(ت الصعوبا  - خامساً 

  التحديات التنموية    
ما زالت املسائل املتعلقة بالنمو السكاين وتشتت السكان يف أرجاء اليمن، وتفـشي          -١٥٠

ا املختلفة، والتخلف عن ركب اإلنتاج واملعرفة احلديثة، واسـتمرار          األمية والبطالة مبفاهيمه  
اليمن ضمن الئحة دول التنمية البشرية املتدنية، متثل أمثلة حية وواقعية لضخامة املعـضالت              

وتسعى خطة التنمية الثالثة، باعتبارها حلقة من منظومة        . اليت تواجهها مسرية اليمن التنموية    
 رصد تلك التحديات واملعوقات، والتصدي هلا ومواجهتها ومن مث          التخطيط بعيد املدى، إىل   

  .جتاوزها لبلوغ أهداف الرؤية املستقبلية
بذلت احلكومات املتعاقبة خالل الفترات املاضـية جهـوًدا متواصـلة يف التنميـة                -١٥١

ية االقتصادية واالجتماعية واليت كان هلا مردود إجيايب يف شىت اجملاالت التنمويـة والـسياس             
غري أن الواقع االقتصادي واالجتماعي اليمين ال يزال يتطلب املزيد من اجلهـود             . واملؤسسية

للوصول إىل األهداف املنشودة واخلروج من دائرة التخلف وحتقيق طموحـات وأهـداف             
  .التنمية اآلنية واملستقبلية
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  التدابري احلكومية    
 ٢٠١٠-٢٠٠٦الثة للتخفيف من الفقر     متثل خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية الث       -١٥٢

نطالقة هامة يف مسار التطور والتنمية صوب حتقيق احلياة الكرمية واملنتجة لكل أفراد اجملتمع              ا
اليمين، وتعزيز مكانة االقتصاد الوطين على الصعيد اإلقليمي، واملضي قـدًما حنـو حتقيـق               

 الثالثة يف األساس إىل املنطلقـات       وتستند وثيقة خطة التنمية   . األهداف التنموية بعيدة املدى   
 وأهـداف التنميـة األلفيـة       ٢٠٢٥واألسس املرجعية املتمثلة يف الرؤية اإلستراتيجية لليمن        

، واخلطط اخلمسية األوىل والثانية وإستراتيجية التخفيف من الفقـر، باإلضـافة إىل             ٢٠١٥
  . صالحاتبرنامج اإلصالح االقتصادي واملايل واإلداري واألجندة الوطنية لإل

يركز : األوللعامة للخطة يف حمورين رئيسيني، وبناًء على ذلك، تبلورت التوجهات ا     -١٥٣
على حفز النمو االقتصادي يف كل القطاعات االقتصادية وإطالق طاقات النمو يف القطاعات             
الواعدة، وتعزيز مناخ االستثمار، وحشد إمكانات القطاع اخلاص لتحقيق منـو اقتـصادي             

. مستفيدين من امليزات النسبية واملوارد الطبيعية املتاحة والكامنة لالقتـصاد الـوطين           متنام،  
يستهدف احلد من الفقر وحترير الفئات الفقرية من العوز واحلاجة عرب رؤيـة شـاملة         : الثاين

  .آلليات وسبل معاجلة الفقر والتخفيف من آثاره باعتباره ظاهرة اقتصادية واجتماعية هيكلية
         الثالثـة للتخفيـف مـن الفقـر        نت خطة التنمية االقتصادية واالجتماعيـة     تضم  -١٥٤

جراءات يف جمال حتسني منظومة احلكم الرشيد       اإلحزمة من السياسات و   ) ٢٠١٠-٢٠٠٦(
القضائية وتعزيز استقالليتها وإصـالح  لفصل بني السلطات وتطوير السلطة من خالل تعزيز ا   

سياسات وآليات مكافحة الفساد وتعزيز احلريات ومحاية       وحتديث اإلدارة احلكومية وتطوير     
توفري فرص متكافئة يف التعليم زية وتفعيل دور السلطة احمللية، وحقوق اإلنسان وتعزيز الالمرك

واالقتصادية واالجتماعية وتوسيع مظلـة احلمايـة        والصحة ومتكني املرأة يف احلياة السياسية     
شبكة األمان االجتماعي يف مجيع احملافظات مع مراعـاة         تعزيز برامج    و االجتماعية للمواطنني 

  .التوازن بني الريف واحلضر

  )١٥ و١٤ انالفقرت(رحيل األجانب ت  - سادساً 
ـ          ٤٧ تضمن القانون رقم    -١٥٥ يت  بشأن دخول وإقامة األجانب عدداً من اإلجـراءات ال

 ٣٤ت املـادة    حيث تـضمن  . ينبغي اختاذها إلبعاد األجانب، وحدد السلطة املختصة بذلك       
ويتم اإلبعاد بناًء على قرار وزير      . ئاسة وكيل وزارة الداخلية املختص    تشكيل جلنة اإلبعاد بر   

  .٣٠الداخلية بناًء على قرار جلنة اإلبعاد وذلك بنص املادة 
يـة  ، فاألجنيب يتمتـع باألهليـة القانون      راءات االستئناف املتاحة لألجنيب   جإوبشأن    -١٥٦

، وال يوجد يف القانون ما حيول أو مينع األجنيب مـن اسـتئناف               اليمنية للتقاضي أمام احملاكم  
  .القرارات اإلدارية بإبعاده 
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واليمن تعتمد مبدأ عدم التسليم ألسباب سياسية التزاماً منها باالتفاقيات الدوليـة               -١٥٧
) ضاتفاقيـة الريـا   (واإلقليمية ومنها على وجه اخلصوص االتفاقية العربية للتعاون القضائي          

         ، واليت صـادقت عليهـا الـيمن        من وزراء العدل العرب    ١٩٨٣أبريل  /نيسان ٦املوقعة يف   
       من وزراء العدل والداخلية العـرب      واالتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب املوقعة      . ١٩٨٤يف  
  .١٩٩٩ واليت صادقت عليها اليمن يف ١٩٩٨أبريل / نيسان٢٢يف 

املوظفني املكلفـني بإنفـاذ القـانون       توعية القضاة و  برامج تدريب و    - سابعاً  
  )٢٠ و١٩الفقرتان (

  ضاة واملدعني العامنيبرامج التدريب املوجهة للق    
على االهتمام باملعهد العايل للقضاء وتطوير مناهجـه         صالحات القضائية اإلركزت    -١٥٨

القـضاة وصـقل   وحتديثها ومده بالكوادر املؤهلة واملتخصصة ويتم مواصلة تنمية قـدرات      
ليهـا  إهتم من خالل مواصلة التأهيل والتدريب املستمر يف مجيع اجملاالت اليت حيتـاج              ءكفا
حيث مت تنفيذ العديد من الدورات يف الداخل واخلـارج          . لقضاء ومنتسيب السلطة القضائية   ا

النيابة العامة وتنظيم دورات خارجية متخصـصة        من القضاة وأعضاء     ١ ٤٥٠منها تدريب   
 احملاكم التجارية واحملامني، وعقد العديد من الدورات يف جمـال القـانون التجـاري               لقضاة

 للدراسات ياً قاض١٥ عن ابتعاث والتحكيم، مبا يف ذلك االتفاقيات والقوانني التجارية، فضالً
  . يف زيارات استطالعية خارجيةاً قاضي١٨٤العليا ومشاركة 

الدورات التدريبيـة   (متعدد ومتنوع اجملاالت    ة العدل   فالتدريب الذي تقوم به وزار      -١٥٩
ـ     )ل واملشاركات الداخلية واخلارجية   والندوات وورش العم   ب القـضائي   سـواء يف اجلان

  : واإلداري ونذكر من ذلك
التدابري غري االحتجازية والبدائل اجملتمعيـة يف  (دورات تدريبية حول  ٧مت عقد   •

خـالل األعـوام    ) اقيات الدولية انون اليمين واالتف  التعامل مع األحداث يف الق    
من القضاة وأعضاء النيابـة العامـة        ٢٩٠ ومشلت أكثر من     ٢٠٠٨-٢٠٠٦

  ؛والشرطة ودار الرعاية االجتماعية واجملالس احمللية
الدورة التدريبية يف جمال القانون الدويل اإلنساين واحملكمة اجلنائية الدولية واليت            •

من القضاة   ٢٧ ع الصليب األمحر لعدد   نظمت باملعهد العايل للقضاة بالتعاون م     
  ؛٢٠٠٦وأعضاء النيابة عام 

 جمال القانون الدويل اإلسالمي الـيت       يفاملشاركة يف الدورة التدريبية اإلقليمية       •
  ؛عقدت بالكويت
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         تمكني االقتصادي للمرأة الـيت عقـدت      الاملشاركة يف الدورة التدريبية حول       •
  ؛يف القاهرة

        بذولـة ملناهـضة العنـف     تنسيق اجلهود امل  ( عمل حول املشاركة يف ورشة ال    •
  ؛)ضد األطفال

  ؛القانوين للعاملني مع األحداثدورة التدريبية حول دعم التكوين ال •

  ٢٠٠٧خالل عام  الدورات التدريبية والتأهيلية ألعضاء النيابة العامة    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .٢٠٠٧تقرير مكتب النائب العام لعام   :املصدر
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 ٢٠٠٤لعام   ألعضاء النيابة العامةلتدريب والتأهيلا    

  
  
  
  
  

  .٢٠٠٤تقرير مكتب النائب العام لعام   :املصدر

اجلدول التايل يوضح عدد الدورات وأنواعها واملشاركني فيها من أعضاء النيابة العامـة                 
  ٢٠٠٥خالل العام 

  
  
  
  
  

  .٢٠٠٥تقرير مكتب النائب العام لعام   :املصدر

   يف جمال الطفولةناء القدراتالتدريب وب    
بدعم مـن  ) دليل أمل(العاملني يف جمال قضاء األحداث  مت تطوير دليل تدرييب خاص ب       -١٦٠

، حيث مت تنفيذ أربع دورات تدريبية وورش        ٢٠٠٦ العمل به منذ عام      وبدأمنظمة اليونيسيف   
وعيـة والتعريـف   خمتلف حمافظات اجلمهورية مت من خالهلا الت عمل توعوية لضباط الشرطة يف 

الدولية حلقوق الطفل بالتعاون بني اجمللس األعلى لألمومة         امللحقني باالتفاقية  ببنود الربوتوكولني 
  .والطفولة ووزارة الداخلية بدعم منظمة اليونيسيف واملنظمة السويدية لرعاية األطفال

 اجملـاالت   كما مت تأهيل وبناء قدرات خمتلف العاملني يف جمال قضاء األحـداث يف              -١٦١
املرتبطة بتعزيز معارفهم خبصوص االتفاقية الدولية حلقوق الطفل واألدوات الدولية األخـرى            
ذات الصلة وكذلك مت تأهيلهم يف جماالت العمل املهنية املتخصصة القانونيـة واالجتماعيـة              

خـصائيون  األ وأعضاء النيابة والشرطة و    ةالقضا الدورات   وقد استهدفت هذه  ... والنفسية  
  :الجتماعيون واحملامون وممثلي منظمات اجملتمع املدين املهتمة وأبرز تلك اجملاالتا
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يف جمال احلماية القانونية لألحداث وفقا للتشريعات احمللية واالتفاقية الدوليـة            •
  ؛حلقوق الطفل وقواعد ومبادئ األمم املتحدة اخلاصة باألحداث

االت اخلدمة االجتماعيـة    يف جمال تطوير مهارات العاملني مع األحداث يف جم         •
  ؛وتقدمي الدعم النفسي واالجتماعي

  ؛يف جمال تشجيع العمل بالتدابري غري االحتجازية والتدابري اجملتمعية •
مـع   يف جمال تنمية مهارات اإلدارة والتوثيق والتخطيط والتنـسيق للعـاملني           •

  ؛األحداث
  ؛واجلهات املتعاملة مع قضاياهم •
طفل وفق التشريعات احمللية واملواثيق الدوليـة       حلقات وندوات توعية حبقوق ال     •

  ؛للعاملني مع األحداث
 يف ىتدريب ومشاركات خارجية وزيارات استطالعية لتجـارب دول أخـر      •

  .جمال محاية ورعاية األحداث
املرأة واألحداث بوزارة الداخلية العديد من الدورات       لشؤون  عقدت اإلدارة العامة      -١٦٢

وبلغ عـدد    )ذكوراً وإناثاً ( هيئة الشرطة    سيبت يف هذا اجملال من من     التدريبية اخلاصة للعاملني  
  :  شخص وهي كما يلي٥٩٨املستفيدين من هذه الدورات 

دورة تدريبية خاصة بالطرق النفسية والقانونية للتعامل مع األحـداث وفقـاً             •
اصـر   عنصر مـن عن    ٨٠ استهدفت فيها ،  نظمتها اإلدارة العامة   )أمل(للدليل  

قـدم  ) من أمانة العاصـمة   أ من   ٤٠ ،احملافظاتمن  أ من   ٤٠(نسائية  الشرطة ال 
اخلاصة بالطفولة واستمرت ملدة أسبوع يف شهر  خالهلا شرح للمفاهيم القانونية   

  ؛٢٠٠٧ يوليه/متوز
 ضـابط  ٣٠استهدفت ة حول أسوأ أشكال عمالة األطفال    دورة تدريبية خاص   •

لمفاهيم اخلاصـة بقـانون     ا شرحاً ل  من احملافظة قدم خالهل   أشرطة من إدارات    
الـشؤون   وكذا األعمال احملظور تشغيلهم فيها نظمتها وزارة         ،عمالة األطفال 

  ؛٢٠٠٨االجتماعية والعمل بدعم من منظمة العمل الدولية يف 
دورة تدريبية خاصة حبماية األطفال أثناء الطوارئ وإشراك األطفال يف الرتاعات            •

 من عناصر الشرطة النسائية قدمت      ٤،   من ضباط الشرطة   ٤املسلحة شارك فيها    
االجتماعية والعمـل   الشؤون  فيها مواد الربوتوكول اخلاص بذلك نظمتها وزارة        

  ؛٢٠٠٨أغسطس /آب يفبدعم من صندوق األمم املتحدة للسكان 
دورة تدريبية خاصة لتدريب ضباط الشرطة وعناصر الشرطة النسائية يف أمـن             •

شخص  ٤٠٠ت مخسة أسابيع استهدفت     من أمانة العاصمة استمر   أاحملافظات و 
الطفولـة وكـذا    لقوانني الوطنية والدولية املعنية ب    امت خالل هذه الدورة شرح      
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ختياريني وأفضل سبل التعامل مع األحداث      وبروتوكوالها اال االتفاقية الدولية   
نظم الدورة اإلدارة العامة لشؤون املرأة واألحداث بـدعم          .باعتبارهم ضحايا 

، أكتـوبر /تـشرين األول  أغسطس و /آبنيسيف خالل شهري    من منظمة اليو  
قامت األمانة الفنية للمجلس األعلى لألمومـة والطفولـة ووزارة الـشؤون            

الشبكة الوطنية لرعايـة األحـداث      ماعية والعمل ومبشاركة أعضاء من      االجت
وعة من الـدول الـصديقة والـشقيقة        بتنسيق وتنفيذ زيارات ميدانية إىل جمم     

يف جمـال    لالطالع على جتارهبم وتبادل اخلربات    ) ندونيسيا، إ زيا مالي ،األردن(
  .املنظمة السويدية لرعاية األطفالوألحداث بدعم من منظمة اليونيسيف قضاء ا

وعـوي  كما قامت وزارة الداخلية بدعم من منظمة اليونيسيف بتنفيذ األسـبوع الت             -١٦٣
حماكم األحداث وكـذلك وكـالء      من قضاة وخرباء اجتماعيني يف      لرجال الشرطة العاملني    

 يف كل احملافظات بالتعاون مع اجمللس األعلـى لألمومـة         أعضاء النيابات اخلاصة باألحداث     و
  .منظمة اليونيسيف واملنظمة السويدية لرعاية األطفالوالطفولة ووزارة العدل بدعم من 

امية إىل رفـع    الدورات التدريبية الر  ارة العدل بإعداد وتنفيذ عدد من       كما قامت وز    -١٦٤
رؤسـاء حمـاكم    ،  االسـتئناف رؤساء حماكم   (حداث من   األمهارات العاملني مع    وتطوير  
أعضاء جمالس  ،   خرباء اجتماعيني  ، حمامني ،باترؤساء ووكالء وأعضاء نيا   ،  قضاة،  األحداث

ني يف مؤسسات ومنظمات جمتمـع      عامل،  االجتماعية والعمل  الشؤون    مدراء مكاتب  ،حملية
  :دورات التدريبية القضايا التاليةذه الوتضمنت ه) مدين

  ؛خصوصية التعامل مع قضاء األحداث •
  ؛العدالة والتدابري غري االحتجازية •
  ؛الحتجازية لألحداثا مي برامج التحويل والتدابري غريتقد •
  ؛خصوصية قضاء األحداث ومبادئ العدالة اإلصالحية لألحداث •
  .ملني مع األحداثوالقانوين للعادعم التكوين النفسي واالجتماعي  •

  برامج وزارة الداخلية    
اإلنـسان  حقـوق   نفذت الوزارة العديد من الربامج التدريبية بالتعاون مـع وزارة             -١٦٥

          د مـن الـشرطة    عـد و ضـابطاً وفـرداً      ٣٦٠ومنظمات اجملتمع املدين استفاد منها عدد       
  .النسائية بالوزارة
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  )٢٦الفقرة (راد السلطة  سلوك أفتلقي الشكاوى بشأن سوء  - ثامناً  

  النصوص القانونية    
فمن ،  كيب جرائم التعذيب  القوانني النافذة قد ضمنت اختاذ إجراءات حازمة ضد مرت          -١٦٦

القانونية إدارياً  اءلة  مرتكب جرمية التعذيب من رجال الضبط القضائي يتعرض للمس        جهة إن   
ييب يتوىل حماكمته مبوجب املادة     عن طريق جملس تأد   ضده عدد من اإلجراءات التأديبية      وتوقع  
 من القانون بأن يصدر الوزير قـراراً        ١٠١وتتضمن أيضاً املادة    ،   من قانون هيئة الشرطة    ٩٩

باإلحالة إىل احملاكمة التأديبية متضمناً بياناً بالتهم املنسوبة إىل مرتكب جرمية التعذيب وذلك             
  . مع حفظ حقوق الدفاع له

 هذه اإلجراءات حبق الشخص الذي تعرض للتعذيب يف رفع          ، ال ختل  ومن جهة ثانية    -١٦٧
شكواه إىل أجهزة الدولة املختلفة ويف اللجوء إىل القضاء حيث كفلت القوانني اليمنية احلـق     

 من الدستور تنص   ٥١، فاملادة   ومؤسساهتا مىت أراد  أجهزة الدولة    للسجني يف رفع شكواه إىل    
ء حلماية حقوقه ومصاحله املشروعة وله احلـق يف         ىل القضا إحيق للمواطن أن يلجأ     (على أنه   

هتا بصورة مباشرة أو غـري      تقدمي الشكاوى واالنتقادات املقترحة إىل أجهزة الدولة ومؤسسا       
حيدد القانون عقاب من    (: على أنه ) ه(الفقرة     من الدستور يف   ٤٨، كما تنص املادة     )مباشرة

دد التعويض املناسب عن األضرار اليت      خيالف أحكام أي فقرة من فقرات هذه املادة، كما حي         
قد تلحق بالشخص من جراء املخالفة، ويعترب التعذيب اجلسدي أو النفسي عند القـبض أو               
االحتجاز أو السجن جرميةً ال تسقط بالتقادم ويعاقب عليها كل من ميارسها أو يأمر هبـا أو       

  ).يشارك فيها
ال ميس احلكم بالعقوبـات     ( :على أنه من قانون اجلرائم والعقوبات      ٥وتنص املادة     -١٦٨

تنص املـادة    و ).املنصوص عليها يف هذا القانون ما يكون واجباً للخصوم من الرد والتعويض           
جيوز لكل من حلقه ضرر من اجلرمية رفع الدعوى         (قانون اإلجراءات اجلزائية على أنه        من ٤٣

ام احملاكم اجلزائية لنظرها مع     املدنية مهما بلغت قيمتها بتعويض الضرر الناشئ عن اجلرمية أم         
  ). الدعوى اجلزائية

جيوز كذلك مباشرة الدعوى املدنية بصفة مستقلة عـن         : ( على أنه  ٤٤وتنص املادة     -١٦٩
الدعوى اجلزائية املقامة قبل رفعها أو يف أثناء السري فيها وللمحكمة أن تقرر ما تـراه مـن                  

ة املضرور على أنـه إذا توقـف الفـصل يف           اإلجراءات االحتياطية املستعجلة املناسبة حلماي    
 على  ٤٧وتنص املادة   ). لية يفصل يف الدعوى املدنية    الدعوى اجلزائية إلصابة املتهم بعاهة عق     

إذا كان من حلقه ضرر من اجلرمية فاقد األهلية ومل يكن له من يقوم مقامه قانوناً جـاز      ( :أنه
ى اجلزائية أن تعني له وكيالً ليدعي باحلقوق        للنيابة العامة أو للمحكمة املرفوعة أمامها الدعو      

  ). املدنية نيابةً عنه وال يترتب على ذلك يف أية حالة إلزامه باملصاريف القضائية
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ترفع الدعوى املدنية بتعويض الضرر على املتهم باجلرمية        ( : على أنه  ٤٨وتنص املادة     -١٧٠
كمة أن تعني له من ميثله أو تكتفي        إذا كان ناقص األهلية فإن مل يكن له من ميثله جاز للمح           

عن احلقوق املدنيـة    املسؤولني  بتمثيل النيابة العامة له، وجيوز رفع الدعوى املدنية أيضاً على           
عن احلقوق املدنية ولو مل يكن يف الدعوى        املسؤولني  عن فعل املتهم وللنيابة العامة أن تدخل        

  ). للحكومةهم باملصاريف املستحقةمدعٍ حبقوق مدنية للحكم علي
تنقضي الدعوى املدنية الناشئة عن اإلخـالل بأحكـام         ( : على أنه  ٥٥وتنص املادة     -١٧١

الباب الثاين من هذا القانون فيما يتعلق حبماية حريات املواطنني، وإذا انقـضت الـدعوى               
اجلزائية بعد رفعها لسبب من األسباب اخلاصة هبا فال تأثري لذلك يف سري الـدعوى املدنيـة                 

  ). فوعة معهااملر
كما أن القانون قد وضع عدة إجراءات للتحقيق يف أي شكوى ضد األشـخاص                -١٧٢

، وأناط بالنيابة العامة سلطة التحقيـق يف        ذ القانون من رجال الضبط القضائي     املكلفني بإنفا 
وهذا ما أكده دستور البالد يف الفصل الثالـث   باعتبارها هيئةً قضائيةً مستقلةً  هذه الشكاوى 

القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً والنيابـة        [ : اليت تنص على أن    ١٤٩  يف املادة  منه
العامة هيئة من هيئاته وتتوىل احملاكم الفصل يف مجيع املنازعات واجلرائم، والقضاة مـستقلون   
ال سلطان عليهم يف قضائهم لغري لقانون، وال جيوز ألي جهة وبـأي صـورة التـدخل يف                  

     ويعترب مثل هذا التدخل جرميةً يعاقب عليها القـانون          أو يف شأن من شؤون العدالة     القضايا  
  ].وال تسقط الدعوى فيهـا بالتـقادم

مـأموري  ( : من قانون اإلجراءات اجلزائية علـى أن       ٩١وتطبيقاً لذلك تنص املادة       -١٧٣
ت والشكاوى  الضبط القضائي مكلفون باستقصاء اجلرائم وتعقب مرتكبيها وفحص البالغا        

، )هم وإرساهلم إىل النـيابة العامةومجع االستدالالت واملعلومات املتعلقة هبا وإثباهتا يف حماضر   
ىل مـدير  إلكل من قيدت حريته احلق يف أن يقدم يف أي وقت ( : على أنه  ١٩٣وتنص املادة   

ى من قدمت إليه املنشأة العقابية شكوى كتابية أو شفهية ويطلب منه تبليغها النيابة العامة وعل
  ).راً بعد إثباهتا يف سجل يعد لذلكالشكوى قبوهلا وتبليغها النيابة العامة فو

على رجال الشرطة أن حييلوا إىل النيابة العامـة كـل     : ( على أنه  ٥٦٢وتنص املادة     -١٧٤
  ).فيهاشؤوهنا اليت هي عليها لتتخذ التبليغات واليت سبق تقدميها إليهم باحلالة 

عامة لتطبيق اإلجراءات اجلزائيـة   من كتاب التعليمات العامة للنيابة ال     ٢ادة  وتنص امل   -١٧٥
جيب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى اليت ترد إليهم            (: على أنه 

بشأن اجلرائم وجيب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن حيصلوا على مجيع اإليضاحات وأن جيـروا              
 حتقيق الوقائع اليت تبلغ إليهم ويعملون هبا بأية كيفيـة وعلـيهم أن              املعاينة الالزمة لتسهيل  

يتخذوا مجيع الوسائل التحفظية الالزمة للمحافظة على أدلة اجلرمية وجيب أن تثبـت مجيـع               
اإلجراءات اليت يقوم هبا مأمورو الضبط القضائي يف حماضر توقع عليها منهم ويبني هبا وقت               

جيب على عضو النيابة    ...  (: على أنه  ٣كما تنص املادة    ). ااختاذ اإلجراءات ومكان حصوهل   
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العامة أن يبادر مبجرد إخطاره جبرمية على درجة معينة من اجلسامة باالنتقال فوراً إىل حمـل                
إذا قدمت شكوى ضد أحد مـأموري  ( : من التعليمات على أنه  ٨كما تنص املادة    ). الواقعة

أو تقصري يف عمله، فعلى عـضو النيابـة إذا رأى   الضبط القضائي إلخالله بواجبات وظيفته   
إىل احملامني  تابة وعلى رؤساء النيابة الرجوع      جدية الشكوى أن يستطلع رأي رئيس النيابة ك       

العامني إذا كانت للشكوى أمهية خاصة وللمحامني العامني بدورهم الرجـوع إىل النائـب              
ة، أن حيققوا بأنفسهم يف الـشكاوى       على أعضاء النياب  ( : على أنه  ٩كما تنص املادة    ). العام

 ٣٠وتنص املـادة    ). ال جيوز هلم الندب يف حتقيقها     اليت تقدم ضد مأموري الضبط القضائي و      
جيب على عضو النيابة االنتقال لتحقيق احلادث عند ورود البالغ إليه حىت لو وجد ( :على أنه

 من حتقيقها إىل رئـيس      شكاً أو قام نزاع بشأن االختصاص، وأن يرسل القضية بعد الفراغ          
ال يسوغ  ( : على أنه  ٤٤باإلضافة إىل ذلك تنص املادة      ). النيابة مبذكرة برأيه يف االختصاص    

للمحقق أن يظهر أمام الشهود مبظهر املتشكك يف أقواهلم بإبداء مالحظات أو إشارات تبعث             
املـادة    وتنص ).اخلوف يف نفوسهم وتقد ألسنتهم عن تقرير ما أزمعوا اإلدالء به من حقائق            

إذا قدم بالغ يف جرمية جسيمة مت حتقيقها فيجب على أعضاء النيابة أن يعنوا              ( : على أنه  ٦٢
جيب على أعضاء النيابـة أن      ( : على أنه  ٦٣وتنص املادة   ). بتحقيق البالغ اجلديد من احلقائق    

طة مـىت   يتولوا بأنفسهم حتقيق مجيع االدعاءات اليت تسند إىل ضباط القوات املسلحة والشر           
، ذلك أثناء تأديتـهم وظيفتـهم أم ال       تضمنت اهتامهم بارتكاب جرمية جسيمة سواء كان        

وخيتص أعضاء النيابة العسكرية بنظر اجلرائم العسكرية طبقاً ألحكـام قـانون العقوبـات              
إذا ورد للنيابة بالغ ضد أحد موظفي احملكمة أو ( : على أنه٦٤وتنص املادة  ..).  .العسكرية

 ألمر وقع أثناء تأدية وظيفته أو بسببها فعليها أن تبادر بسماع أقوال الـشاكي               مستخدميها
فقاً ملـا   وشهوده مث يستطلع رأي رئيس النيابة يف سؤال املشكو به واالستمرار يف التحقيق و             

 عليه وملن أصابه ضرر     للمتهم واجملين : ( على أنه  ٦٩كما تنص املادة    ). يبني من جدية الشكوى   
عنها ولوكالئهم أن حيضروا مجيع إجراءات التحقيق، ولعضو النيابـة أن           ملسؤول  وامن اجلرمية   

جيري التحقيق يف غيبتهم يف حالة االستعجال أو إذا رأى ضرورة ذلك إلظهار احلقيقة بـالنظر                
إىل نوع القضية أو خشية التأثري يف الشهود بإرهاهبم أو استمالتهم وللخصوم اإلطـالع علـى             

  . أو عند زوال الضرورة اليت اقتضت إجراء التحقيق يف غيبتهمالتحقيق عند حضورهم
وغين عن القول اإلشارة إىل أنه إذا رأت النيابة العامة أن حمل الشكوى ينطوي على                 -١٧٦

  .م إىل احملكمة املختصة بنظرهاالدعوى اجلزائية حبق املته جرمية تعذيب جيب عليها رفع

  )٣٢ و٣١ ناالفقرت(بات اجلنائية العقو  - تاسعاً  
سـتيفائها  اسبق التوضيح يف التقرير إىل الضمانات القضائية والقانونية اليت جيـب              -١٧٧

 من استفسارات اللجنـة بـشأن       ٣٢إليقاع عقوبة اإلعدام وباإلشارة إىل ما ورد يف الفقرة          
املعنيـة حبقـوق    ، فقد تضمنت وثيقة التحليل القانوين إدراج توصية اللجنـة           معقوبة اإلعدا 
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التحليل القـانوين   ومت استعراض وثيقة    ،  يف توصيات وثيقة التحليل القانوين     ١٥ان رقم   اإلنس
مؤمتر احلوار الوطين األول املوسوم بالعدالة اجلنائية يف التشريع اليمين وقد نتج            وتوصياته أمام   

عن املؤمتر جمموعة من التوصيات اخلاصة بإصالح النظام القانوين واملؤسسي يف اليمن منـها              
 ومن املتوقع أن    .) وحصرها على احلاالت األشد خطورة     ضييق نطاق عقوبة اإلعدام تعزيراً    ت(

علماً أن عدد احلاالت اليت مت تنفيـذ حكـم   . فضل السبل لتنفيذ هذه التوصياتأيتم دراسة   
  .٢٠٠٨-٢٠٠٦حالة بني عامي ) ٢٨٣(اإلعدام حبقها بلغت 

 الرجم يف اليمن منذ مئـات        تطبق عقوبة  أما بالنسبة لعقوبة الرمي باحلجارة فإنه مل        -١٧٨
 بسبب مسقطات احلد    يكاد يكون مستحيالً   ، كما أن تطبيقها يف ظل قانون العقوبات       السنني

  . من القانون٢٦٦املادة الواردة يف 
اجلنائية وعملية حتديد السن فقد تناول قـانون        للمسؤولية  وفيما خيص السن األدىن       -١٧٩

حيث نـصت   )الصغري ومن يف حكمه   مسؤولية  (سألة حتت عنوان    اجلرائم والعقوبات هذه امل   
يسأل جزائياً من مل يكن قد بلغ السابعة من عمره وقت ارتكاب الفعل              على انه ال   ٣١املادة  

أمـر   املكون للجرمية وإذا ارتكب احلدث الذي أمت السابعة الفعل ومل يبلغ اخلامسة عـشرة             
فإذا كان ، حداثاألنصوص عليها يف قانون املتدابري القاضي بدل العقوبة املقررة بتوقيع احد ال   

يتجاوز نصف   مرتكب اجلرمية قد أمت اخلامسة عشرة ومل يبلغ الثامنة عشرة حكم عليه مبا ال             
هذه العقوبة هي اإلعدام حكم عليه بـاحلبس        إذا كانت   احلد األقصى للعقوبة املقررة قانوناً و     

 سنوات ويف مجيع األحوال ينفذ احلبس يف        تقل عن ثالث سنوات وال تزيد عن عشر        مدة ال 
أماكن خاصة يراعى فيها معاملة مناسبة للمحكوم عليه وال يعترب الشخص حـديث الـسن               

ذا كـان سـن     إجزائية تامة إذا مل يبلغ الثامنة عشرة عند ارتكاب الفعل و          مسؤوالً مسؤولية   
  .املتهم غري حمققة يستعني القاضي خببري

          : لتكـون كمـا يلـي      ،يال هلذه املادة  عديالت القانونية تعد  وقد تضمن مشروع الت     -١٨٠
ال تتخذ أي عقوبات أو تدابري يف حق الطفل الذي مل يتم السابعة من عمره وقت ارتكاب                 "

  عشرة من عمره أمر القاضي بـدالً       الفعل املكون للجرمية فإذا كان قد أمتها ومل يتم اخلامسة         
التدابري املنصوص عليها يف قانون رعاية األحداث فإذا كـان          عن العقوبة املقررة بتوقيع أحد      

 مبا ال يزيد عن ثلـث       همرتكب اجلرمية قد أمت اخلامسة عشر ومل يتم الثامنة عشرة حكم علي           
دام حكم عليه باحلبس    احلد األقصى للعقوبة املقررة قانوناً  وإذا كانت هذه العقوبة هي اإلع           

بس يف   على عشر سنوات ويف مجيع األحوال ينفذ احل        عن ثالث سنوات وال تزيد    مدة ال تقل    
جزائية تامة إذا مل يكن قـد      مسؤوالً مسؤولية    وال يعترب الطفل   .دور تأهيل ورعاية األحداث   

أمت الثامنة عشرة من عمره عند ارتكاب الفعل وإذا كانت سن املتهم غـري حمققـة قـدرها                  
  ".القاضي باالستعانة بطبيب خمتص

ة مشروع التعديالت مع اللجنة املعنية يف جملس النواب من قبل اخلـبري             ثناء مناقش أو  -١٨١
  .اجلنائية للطفل إىل سن عشر سنواتللمسؤولية الوطين مت االتفاق على رفع السن األدىن 
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يعتـرب حـدثاً يف      )مكرر ١( حداث مادة األكما تضمن مشروع تعديل قانون رعاية         -١٨٢
 العاشرة ومل يتم الثامنة عشرة من عمره عند وقوعه يف            القانون كل إنسان أمت    احكام هذ أتطبيق  

  .و اقترافه فعالً خمالفاً للقانونإحدى حاالت التعرض لالحنراف أو كان ذا خطورة اجتماعية أ
من حالة التخفيف العقايب    ) قواعد بكني (ما أكدته   جاءت متفقة مع     وهذه األحكام   -١٨٣
م على أية جرميـة     ال حيكم بعقوبة اإلعدا   : "هعلى أن ) ٢-١٧(، إذ نصت يف القاعدة      الواجبة

  ."يرتكبها األحداث

  )٣٥(الفقرة     
مـن قـانون     )ج( فقرة ١٤٦بالتعنيف وتأديب األبناء فقد نصت املادة       يتعلق  فيما    -١٨٤

لـس األعلـى    االجتماعية واجمل الشؤون  حقوق الطفل على أن تعمل الدولة من خالل وزارة          
 ،ية األطفال من سوء املعاملة وتعرضهم للتعـذيب البـدين          محا )ج (:لألمومة والطفولة على  

من يعرضون الطفل ملثل هذه األعمال إىل القضاء مع مراعاة احلق الشرعي والقـانوين        وتقدمي  
مشروع روع التعديالت القانونية اخلاصة بالطفولة       كما تضمن مش   ،لآلباء يف تأديب أبنائهم   

  :نصت علىجديدة حول قيود احلق يف التأديب وقد مادة 
  : يربر احلق يف التأديب حبال من األحول األفعال التاليةال  )أ("  

  ؛شديد املفضي إىل عاهة أو جراحاتالضرب ال •
  ؛بتر األعضاءأو التشويه  •
  ؛التحريق واستخدام املواد املتلفة للبدن أو املؤثرة عليه •
  ؛احلرمان من الطعام والشراب •
  ؛الطرد من املرتل •

تزيد عن مخسني    س سنوات وبغرامة ال   مختزيد عن    المدة  باحلبس  يعاقب    )ب(  
دون أن   )أ( حد األفعال املذكورة يف الفقرة    أألف ريال كل من له احلق يف التأديب وارتكب          

واملربر يف ذلك وضع قيـد       .رش على حسب األحوال   األين عليه يف الدية و    خيل ذلك حبق اجمل   
يتجاوز هؤالء يف استعمال حـق        ال على حق الوالد ومن يقوم مقامه يف تأديب الصغري حىت         

  .التأديب على حنو حيدث إضرار ال يقرها الشرع وال القانون

  )٣٦الفقرة (هتريب األطفال   - عاشراً  
مشكلة هتريب األطفال يف اجلمهورية اليمنية ختتلف كثرياً من حيث أسباهبا وأغراض              -١٨٥

شرق آسيوية وذلك من حيث ظروفها التهريب ووسائله عن بقية الدول الغربية واألمريكية وال
، ومن خالل مراجعة    بعض الدول املشتهرة هبذه الظاهرة    وعواملها عكس ما هو معروف يف       
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وحتليل بيانات التقارير الواردة من مركز االستقبال يف حرض وكذلك ما تضمنته خمرجـات              
ن عمليـات    م  يف املائة  ٩٠ حيث جاء بأن حوايل      ٢٠٠٤الدراسة اليت مت تنفيذها خالل عام       

 يف  ١٠هتريب األطفال هي عبارة عن عمالة واستغالهلم يف عمليات هتريب البضائع كما أن              
م يف التسول داخل أراضي اململكة العربية السعودية وقـد يتعـرض            هلاملتبقية يتم استغال  املائة  

 األطفال خالل هذه الرحلة إىل عدد من اآلثار السيئة االجتماعية والنفسية وبعض األخطـار             
اليت يواجهها األطفال املهربون سواء أثناء رحلة الذهاب والعودة أو أثناء بقائهم يف املنـاطق               

ولذلك فإن احلكومة اليمنية ترى بـأن       . حلدود أو عند عودهتم إىل مناطقهم     اجملاورة خارج ا  
  .  شرعية لألطفال وليس اجتاراً هبمجزءاً كبرياً من هذه الظاهرة ميثل هجرة غري

قاً من التقارير الواردة من مركز االستقبال يف حرض فإن عدد األطفال الذين             وانطال  -١٨٦
مـايو  /رأيـا استقبلهم املركز ومت ترحيلهم من قبل السلطات السعودية منذ بداية عملـه يف              

 مجيعهم من الذكور، وخـالل       طفالً ٨٦٢ قد بلغ    ٢٠٠٦أغسطس  /آب حىت شهر    ٢٠٠٥
 وهذا العدد يعطي مؤشراً عن مـدى        يضاًأذكور  من ال  طفالً   ٦٢٢ بلغ عددهم    ٢٠٠٧العام  

  .وعي اجملتمع خبطورة هذه الظاهرة واملشاكل اليت قد يتعرض هلا الطفل جراء التهريب
  :و بذلت احلكومة العديد من اجلهود للتصدي هلذه الظاهرة منها  -١٨٧

  يف جمال اخلطط واالستراتيجيات  -١  
        ية الوطنيـة للطفولـة والـشباب    مت إقـرار اإلسـتراتيج    ٢٠٠٧أغسطس  /آبيف    -١٨٨

         /تـشرين األول   وكذا مت إقرار اخلطة التنفيذيـة هلـذه اإلسـتراتيجية يف             ٢٠١٥-٢٠٠٦
 ١٢اليت ارتكزت على أهداف األلفية الثالثة واتفاقية حقوق الطفل متناولـة   و٢٠٠٧أكتوبر  

وقـد   داد اخلطة التنفيذية هلا،   ،كما مت إع  يات القضايا لدى األطفال والشباب    حموراً تعاجل أولو  
  :تضمن أحد تلك احملاور مكوناً حول محاية األطفال احملرومني كاآليت

  ؛إجياد قاعدة معلومات لتوفري فهم أوسع عن فئات األطفال احملرومني •
 احلكوميـة   اجلهـات (ة مشتركة وتعزيز العمل اجلمـاعي       إجياد مفاهيم توعوي   •

  ؛ من األطفال احملرومنيةنحول فئات معي) ومنظمة اجملتمع املدين
  ؛توفري تدابري احلماية االجتماعية •
اجلنائيـة  املسؤولية  تعزيز اإلصالح القضائي والقانوين لألحداث مثل رفع سن          •

  ؛وأحكام عقوبة بديلة
العمل على مناهضة العنف ضد األطفال من خالل رصد وتوثيق وإعادة تأهيل             •

  .ودمج القضايا
تنفيذية ملكافحة هتريب األطفال أقرها اجمللـس األعلـى         عداد خطة وطنية    إمت  كما    -١٨٩

         لألمومة والطفولة يف اجتماعه السنوي برئاسة رئـيس جملـس الـوزراء رئـيس اجمللـس                
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كل األنشطة املطلوبة من كل املؤسسات  وتنظم هذه اخلطة  ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٢٣بتاريخ  
 تضمن محاية ورعاية األطفـال مـن        احلكومية وغري احلكومية لتنفيذ األنشطة والربامج اليت      

  :االستغالل يف التهريب وقد تضمنت اخلطة العديد من التدخالت تركزت يف
  ؛تطوير التشريعات والقوانني •
  ؛تعزيز التنسيق والتعاون والشراكة •
  ؛تطوير مبادرات وبرامج الوقاية واملنع من انتشار هذه الظاهرة •
  ؛تدابري احلماية •
  ؛نمية املعارفالتدريب وبناء القدرات وت •
  .التوعية ونشر املعلومات •

  يف جمال تطوير التشريعات  -٢  
القوانني املرتبطة حبقوق الطفل ومواءمتها مـع االتفاقيـة         مت تطوير مشروع تعديالت       -١٩٠

 صرحية جتـرم    بنصوص قانونيه إضافة تعديالت    و الدولية األخرى الدولية حلقوق الطفل واملعايري     
وحتدد عقوبـات ضـد      التسول واالستغالل اجلنسي هلم      الهلم يف استغقضية هتريب األطفال و   

من قانون اجلرائم والعقوبـات     ) الفصل الرابع (تغلني حيث مت إضافة فصلٍ جديٍد       املهربني واملس 
  :متعلق بتهريـب األطفـالقسم إىل ثالثة فروع أحدها ) ئم استغالل األطفالجرا(بعنوان 

ى مخس سنوات كل شخص طبيعي      يعاقب باحلبس مدة ال تزيد عل      ٢٦٢مادة   •
أو اعتباري قام بنقل طفل مل يتم الثامنة عشرة من عمره إىل دولة أخرى بقصد               

تكون العقوبة احلبس مدة ال تزيد على سبع         و استغالله استغالالً غيـر مشروع   
 ويعاقب باحلبس مدة ال تقل عن       ،سنوات إذا استخدم اجلاين احليلة أو اإلكراه      

 على عشر سنوات إذا اقترن فعل النقل بأعمال اعتـداء    ثالث سنوات وال تزيد   
جنسي أو إيذاء جسدي دون أن خيل ذلك بأحكام احلدود والقصاص والديـة             

  ؛واألرش على حسب األحوال
 يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على مخس سنوات الوالـد           -١ مكرر ٢٦٢مادة   •

يقوم بنقلـه   الذي يسلم طفله الذي مل يتم الثامنة عشرة من عمره إىل شخص ل            
 وتضاعف العقوبة يف حالة     ،عرب احلدود الوطنية إىل دولة أخرى مع علمه بذلك        

التكرار أو كان الطفل الذي وقع عليه التسليم أنثى أو كان دون العاشرة مـن               
   ؛ ويسري هذا احلكم على الويل والوصي،عمره

 يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات كل من           -٢ مكرر ٢٦٢مادة   •
اعد بأي وسيلة من الوسائل املمهدة أو املسهلة أو املتممة أو حـرض علـى     س

 ،ارتكاب أي جرمية من اجلرائم املذكورة يف املادتني السابقتني من هذا الفصل           
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وتكون العقوبة احلبس مدة ال تزيد على مخس سنوات إذا كـان املـساعد أو               
تربيـة الطفـل أو      املتـولني احملرض موظفاً عاماً مستغالً وظيفته أو كان من         

  ؛اإلشراف عليه
 يعترب الناقل واملسلم واملساعد واحملرض مسامهني يف كل         -٣ مكرر ٢٦٢مادة   •

 ،جرمية تقع على الطفل أو تقع منه أثناء عملية نقله أو يف البلد الذي نقل إليـه                
  .ويعاقب وفق أحكام املسامهة يف اجلرمية املنصوص عليها يف هذا القانون

ارة إىل أن اجلمهورية اليمنية صادقت على الربوتوكول امللحق باتفاقيـة            جتدر اإلش   -١٩١
حقوق الطفل بشأن بيع األطفال ودعارة األطفال واستخدام األطفال يف العـروض واملـواد              

 العدد  ومت نشر قانون املصادقة يف اجلريدة الرمسية يف        ٢٠٠٤ لسنة   ٢٠اإلباحية بالقانون رقم    
ل تقرير عن مستوى تنفيذ الربتوكول وإرسـاله إىل اللجنـة       ومت تقدمي أو  ،  ٢٠٠٤ لسنة   ١٦

  .٢٠٠٨يناير /كانون الثاينالدولية حلقوق الطفل يف 

   جمال تعزيز التنسيق والشراكةيف  -٣  
بإشراف مباشر الوزارات املعنية نة فنية ملكافحة هتريب األطفال ممثلة من مت تشكيل جل   -١٩٢

 عقد عدد من    ، ومت اجمللس األعلى لألمومة والطفولة   ا  ينظم أعماهل  و شهرياًمن وزرائهم جتتمع    
 ٢٠٠٦ هيوني/حزيرانيف الرياض خالل شهر     اللقاءات التشاورية مع اجلانب السعودي األول       

  . بالرياض٢٠٠٧أكتوبر /تشرين األول والثالث يف ٢٠٠٦يوليه /متوزواللقاء الثاين يف صنعاء 

  يف جمال الدراسات  -٤  
ـ     "امليدانية حول هتريب األطفال     ة  مت تنفيذ الدراس    -١٩٣ افظيت حجـة   دراسـة حالـة حمل

كما مت عقد حلقيت نقاش نتائج الدارسة ومناقشتها مع كافـة    . ٢٠٠٤ خالل عام    "واحملويت
عـالم الرمسيـة واألهليـة      اإلاجلهات احلكومية واألهلية واملنظمات الدولية املعنية ووسائل        

، ٢٠٠٦-٢٠٠٥عادة اإلدماج اجملتمعـي      إ ومت تنفيذ دراسة جدوى حول برامج     ،  واألجنبية
  .٢٠١٠ومن املزمع تنفيذ دراسة تقييمية إجرائية حول مشكلة هتريب األطفال خالل عام 

  عالم والتوعيةاإليف جمال   -٥  
يقوم بتنفيذها اجلهات احلكوميـة     من هذا اجلانب عدة أنشطة وبرامج توعوية        يتض  -١٩٤
  :النحو اآليتشركاء من منظمات اجملتمع املدين على وال

إعداد حلقات نقاش وحلقات توعوية إعالمية حول املشكلة وخماطرها ووسائل           •
عرب برامج ورسائل    وءةعالم املرئية واملسموعة واملقر   اإلجتنبها وذلك يف وسائل     

نشر عدد من املقاالت    عة حجة وفصلية يف إذاعة صنعاء و      إذاعيه مستمرة يف إذا   
  ؛ املشكلةوالتقارير اإلخبارية يف الصحف حول
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تصوير فيلم وثائقي توعوي عن مشكلة هتريب األطفال الستخدامه يف التوعية            •
  ؛يف املدارس واألسر ويف اجملتمعات احمللية املستهدفة

عقد لقاءات تشاوريه مع مصلحة األحوال املدنية والـسجل املـدين ملناقـشة          •
تـه وهـذا    اآلليات والسبل الكفيلة بتفعيل نظام تسجيل املواليد وتطـوير آليا         

  ؛سيساهم يف احلد من عمليات تزوير الوثائق الشخصية لألطفال واملهربني
تنفيذ محالت توعية يف صفوف ضباط الشرطة حول مشكلة هتريب األطفـال             •

ساعدت هذه احلمـالت يف تعريـف       لتوجيه املعنوي بوزارة الداخلية     من قبل ا  
 ما ساعد يف    ضباط الشرطة بأساليب وحيثيات وأشكال عملية هتريب األطفال       

  ؛جهود ضبط وإحباط العديد من حاالت هتريب األطفال
  ؛إنتاج فيلم كرتوين حول آثار وخماطر هتريب األطفال •
  ؛القيام حبمالت توعوية على املستوى احمللي يف املناطق واملديريات املستهدفة •
  ؛إشراك األطفال يف محالت رفع الوعي حول املشكلة يف بعض املديريات •
 توعوية لألطفال أنفسهم ملناقشة موضوع هتريـب األطفـال          عقد ورشة عمل   •

  ؛وإعداد لوحة جدارية برسوماهتم
السعي والتنسيق مع جملس النواب للمشاركة يف احلد من املـشكلة وكـسب              •

  ؛التأييد واملناصرة من الربملان لدعم جهود مكافحة هتريب األطفال
  ؛لتهريبمطبوع برسومات األطفال حتت شعار ال للعنف ال لإصدار  •

  يف جمال تطوير وتشديد اإلجراءات األمنية والقضائية  -٦  
قامت وزارة الداخلية ونقاطها األمنية يف املدن اجملاور للمناطق احلدوديـة بتـشديد               -١٩٥

إجراءات الرقابة والضبط من قبل وإحباط كثري من حماوالت هتريب األطفال قبل وصوهلم إىل              
كما مت حـصر    ).٢٠٠٧خالل النصف األول من عام      لة   حا ٣٦٨مت إحباط عدد    . (احلدود

  .وتوثيق األطفال املعاد ترحيلهم للمنافذ اجلوية واحلدودية 
قامت األجهزة املختصة بتشديد إجراءات إضافة األطفال إىل جوازات سفر البالغني             -١٩٦

  .وبالذات األطفال املنتسبون إىل مناطق معروفة بفرز األطفال املهربني
زة وزارة الداخلية بإحالة عدد من املتهمني بقضايا هتريـب األطفـال إىل             قامت أجه   -١٩٧

 .٢٠٠٥يف عام   متهماً   ١٥٤ و ٢٠٠٤ متهماً يف عام     ٩٤النيابة العامة والقضاء حيث مت إحالة       
  .٢٠٠٧ متهمني يف عام ٦و

ومت إعطاء قضايا هتريب األطفال صفة االستعجال من قبل النيابة العامـة واحملـاكم                -١٩٨
       شـهر  أ ٦السجن لفترات تتـراوح مـن       (د من األحكام ضد مهريب األطفال       ر عد وصدو
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 حكم قضائي ضـد املتـورطني يف        ٢٢ عدد   ٢٠٠٥وقد صدر خالل عام     )  سنوات ٣ إىل
  .هتريب األطفال قضايا

  ضحايا التهريب دماج األطفالإاحلماية والتأهيل النفسي وإعادة يف جمال   -٧  
لألطفال مبنطقيت حرض وأمانة العاصمة ختتص      االجتماعية  اية  مت إنشاء مراكز للحم     -١٩٩

عادة إدماج األطفال ضحايا التهريب الذين يتم       إجتماعية و االبتقدمي املساعدة والبناء النفسية و    
أو املنفـذ   )حرض( ستقباهلم من املرحلني من اململكة العربية السعودية سواء عرب املنفذ الربي  ا

  .حباط هتريبها عرب اجلهات األمنيةإاالت اليت يتم أو احل) مطار صنعاء( اجلوي
       وخـالل  .ال ضحايا التـهريب   يقدم مركزا صنعاء وحرض خدمات التأهيل لألطف        -٢٠٠
مـع   ٦٠ طفـالً    ٨٣ستقبل مركز صنعاء    اطفالً و  ٥٠٠ستقبل مركز حرض    ا ٢٠٠٨عام  
 حيـث مت تقـدمي      ،)زيزالون يف املرك   ما ٦ ، هروب ٤ ،حلقوا بالتدريب املهين  أ ١٢،  األسر

دماجهم يف أسـرهم بعـد أن مت أخـذ الـضمانات            إعادة  إاملساعدة الالزمة لألطفال ومت     
         دماج األطفـال الـذين    إ و ،طفال ومحايتهم من االستغالل   األوالتعهدات اليت تضمن رعاية     

يلة ببقاء   حيث مت أخذ االلتزامات الكف     ،ال يوجد عائل هلم يف دور رعاية األيتام يف حمافظاهتم         
  .األطفال يف بيئة آمنة من خالل تنفيذ برامج الرعاية الالحقة لألطفال الضحايا

بتوزيع مساعدات لألطفـال الـضحايا تـضمن        ) أكسس مينا (وقد قام مشروع      -٢٠١
دماجهم يف املدارس ومنع تسرهبم ومتثلت املساعدات يف توفري الـزي املدرسـي واحلقيبـة               إ

مت تأسيس مراكز ثقافية ترفيهية شـبابية يف نفـس          و) وطالبة طالب   ٤ ١٠١( املدرسية لعدد 
ىل املـدارس ليـتم تأهيلـهم وتقـدمي         إحتتوي على برامج وأنشطة جاذبة لألطفال       املدارس  

مت ترميم املـدارس املـستهدفة      رشادية حلمايتهم من التهريب حيث      اإلاملساعدات النفسية و  
اء وجتهيز مركز شبايب ثقايف يف مديرية وتوفري مولدات كهرباء خاصة بكل مدرسة، كما مت بن   

أفلح الشام بتمويل من منظمة اليونيسيف وتشكيل فرق للحماية من أبناء املديرية لكي تكون              
  .بيئة حامية للطفل كون أكثر حاالت التهريب من نفس املنطقة

، تعزيزاً ملشاركة فاعلة    بال يف حرض إىل مؤسسة غري حكومية      مت إسناد مركز االستق     -٢٠٢
كما مت تشكيل فرق حلماية     . ميزة يف ميدان برامج محاية الطفل     من منظمات اجملتمع املدين املت    

حجه كتجربة ميكـن تعميمهـا علـى        /الطفل على مستوى العزل يف مديرية افلح الشام م        
وإنشاء مركز رياضي ترفيهي لألطفال يف هذه املديرية ودعمـه           مديريات أخرى بعد جناحها   

يف عـدم خـروج     ات الالزمة للمسامهة يف توعيه أبناء املنطقة واملساعدة         باملعدات واإلمكاني 
  .األطفال من املديرية

  التدريب وبناء القدراتيف جمال   -٨  
ني يف جمال مكافحـة     مت تنفيذ العديد من برامج تدريب املختصني وتأهيلهم للمختص          -٢٠٣

ل الذي نفذتـه منظمـة    ، حيث قامت منظمة اليونيسيف بدعم برنامج التأهي       هتريب األطفال 
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 األخصائيني ومت تأهيل مدراء املركز و     بنياهلجرة الدولية للعاملني يف مركز محاية األطفال املهر       
منة يف اجملـاالت    اآلجتماعية ومراكز الطفولة    االاالجتماعيني العاملني يف مراكز ودور الرعاية       

اكـز ودور  جراءات تشغيل مرإ، احلماية والتأهيل النفسي، إعادة اإلدماج االجتماعي    : (اآلتية
لى األطفال ضـحايا    ، تطوير مهارات العاملني حول كيفية التعرف ع       محاية األطفال املهربني  

  .بدعم من منظمة اليونيسيف ومنظمة اهلجرة الدولية)  شخصا١٢٠ًاستهدفت ) (التهريب
يا تعامل مـع قـضا    عقدت أكثر من دورة تدريبية ألفراد الشرطة يف املنافذ حول ال            -٢٠٤

ومت تنفيذ دورات تدريبية عرب مشروع أكـسس مينـا ملـدراء املـدارس      . األطفال املهربني 
ستهدافها يف حمافظة حجة ضمن برنامج مكافحة       ا مدارس مت    ٨ االجتماعيني يف    األخصائينيو

، ومت التدريب يف جمال املنهجيات املتمحورة علـى الطفـل           ديرياتم ٥هتريب األطفال يف    
معلمـاً يف   ١٨٩ومدربة يعملون يف املناطق املستهدفة قاموا بتـدريب       مدرباً   ١٥ستهدفت  ا

  .املدارس املستهدفة

  )٣٧الفقرة (احلماية الصحية للنساء   - حادي عشر
مت تناول موضوع حتديد سن أدىن للزواج يف ثالثة مشاريع لتعديالت قانونية وهـي                -٢٠٥

 قدمه اجمللس األعلى لألمومة والطفولة      مشروع التعديالت القانونية للقوانني املتصلة بالطفولة     
ومـشروع  أة قدمته اللجنة الوطنية للمرأة      ومشروع التعديالت القانونية للقوانني املتصلة باملر     

  .دمته وزارة الصحة العامة والسكانقانون األمومة املأمونة ق
ناداً إىل  ن املادة املتعلقة بتحديد سن الزواج القت معارضة يف جملس النواب است           أإال    -٢٠٦

وسعيا يف االستفادة من اخلربات الوطنية املتخصصة إلثـراء          رؤى فقهية من الناحية الشرعية    
احلوار والنقاش يف أوساط اللجان املعنية يف جملس النواب نفذ اجمللس األعلى لألمومة والطفولة 

 مع أعضاء جملس النواب مت فيها عرض أوراق عمل علميـة تناولـت              ةورشة عمل تشاوري  
وما  .، نفسياً ، اجتماعياً ، صحياً شرعياً ،زواج املناسب من وجهة نظر متعددة     وضوع سن ال  م

 يزال مشروع التعديالت املقدم من اجمللس منظور لدى جلنيت احلريات وحقـوق اإلنـسان             
  .وتقنني أحاكم الشريعة اإلسالمية

  ختان اإلناث    
 هذه احملافظات   ويؤكد سكان يشكل ختان اإلناث عادة متبعة يف عدد من احملافظات            -٢٠٧

  .جزءاً مهماً من حياهتم بسبب عالقتهم بالدين والثقافةأن اخلتان يعترب 
هلا أضرار صحية ونفسية كبرية على الفتـاة        ) ختان اإلناث (إن املمارسات التقليدية      -٢٠٨
ث ختـان اإلنـا   أن   ١٩٩٤عترب املؤمتر الدويل للسكان والتنمية املنعقد يف القاهرة عام          افقد  

  .  الصحة واحلقوق اإلجنابية للمرأةنتهاكايعترب شكالً من أشكال 
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 عدد من احملافظات منها احلديـدة،       نتشار املشكلة يف  اوتشري الدراسات املسحية إىل       -٢٠٩
وقامت اليمن بعدد من التدابري بـشأن ختـان         . عدن، تعز، حضرموت، املهرة، إب، صعدة     
  .ت واملراكز الصحية واملستشفيات اخلتان يف العيادااإلناث منها صدور قرار وزير الصحة مبنع

عالقة وبدعم من   كما قام اجمللس األعلى لألمومة والطفولة بالتعاون مع اجلهات ذات ال            -٢١٠
 بتطوير خطة وطنية للتخلي عن ممارسة ختان اإلنـاث مت           ٢٠٠٨خالل عام   منظمة اليونيسيف   

ية ومت إشراك خمتلف الشرائح والفئات اجملتمعيـة        إعدادها باالستفادة من اخلربات الوطنية والدول     
  .خطباء املساجد والوعاظ واملرشدينمن املناطق املستهدفة مبا يف ذلك أئمة و

) مشروع تعديالت قانون حقوق الطفل  (دخال مواد حترم ختان اإلناث ضمن       إمت  كما    -٢١١
  . وسبل مكافحتهاثار النامجة عنها وإجراء دراسات علمية حول ختان اإلناث وحتديد اآل

متت إقامة عدد كبري من الندوات والدورات التدريبية والتوعوية من قبـل اجمللـس                -٢١٢
للتوعيـة  ووزارة الصحة واحتاد نساء اليمن      األعلى لألمومة والطفولة واللجنة الوطنية للمرأة       

  . املمارساتتلك األضرار النامجة عن باملشكلة و
وطنية للمرأة واحتاد نساء الـيمن  اللجنة الومة والطفولة وجمللس األعلى لألمكما قام ا   -٢١٣

بالتنسيق مع اجلمعيات غري احلكومية لتنفيذ محالت التوعية يف حمـافظيت عـدن واحلديـدة               
 وحضرموت واملهرة وأمانة العاصمة وقامت اللجنة الوطنية للمرأة بالرتول إىل حمافظة صعدة           

  . الت التوعيةوهناك استجابة حلم) مديرييت حيدان وساقني(

  )٣٩الفقرة (كافحة اإلرهاب إجراءات م -  عشرثاين
رفعت بالدنا تقارير تفصيلية خبصوص التدابري املتخذة من قبل الدولة ملواجهة هتديـد               -٢١٤

مبوجب قرار جملس    األعمال اإلرهابية وذلك بناء على طلب جلنة مكافحة اإلرهاب اليت أنشئت          
ه نورد عرض موجز عن تلك التدابري التشريعية واإلدارية         وعلي ٢٠٠١ لسنة ١٣٧٣األمن رقم   

لى اإلرهاب ومستوى   واألمنية وذلك تنفيذاَ ملا ورد يف اإلعالن اخلاص بالتدابري الرامية للقضاء ع           
  :لالتفاقيات الدولية والثنائية يف هذا اجملال نوضح ذلك كما يليتنفيذ بالدنا 

   تنفيذ قرارات جملس األمن الدويلمستوى  -١  
 تقارير إىل جلنة مكافحة اإلرهاب التابعـة جمللـس          ٥ أرسلت احلكومة اليمنية عدد     -٢١٥
تجفيف مـصادر   لاجلوانب مبا فيها اجلانب املايل      ول التدابري املتخذة الالزمة يف كافة       حاألمن  

  :متويل اإلرهاب وكذلك اجلانب التشريعي وتلك التدابري هي
حيث . تكاب عمل أو أعمال إرهابية    احلظر بنص قانوين التحريض على ار       -١  

حترض على ارتكاب أعمال إرهابيـة       تدرس احلكومة حالياً مشروع قانون جيرم األفعال اليت       
واملشروع يف طريقه الستكمال اإلجراءات القانونية والتشريعية لتقدميه للربملان كمـا يـنص           
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ال التحـريض واالتفـاق     منه على جترمي أفع    ١٢٩ قانون اجلرائم والعقوبات النافذ يف املادة     
  .اجلنائي والشروع

عدة حيث اختذت احلكومة اليمنية      يبمنع أي تصرف يؤدي إىل عمل إرها        -٢  
تدابري أمنية تتمثل يف إجراء التحفظ على العناصر املشتبه بعالقتها جبماعات متطرفـة وكـذا        

يل العـرب مـن     عمال إرهابية والعمل على ترح    أاملتابعة ومالحقة العناصر املتهمة بارتكاب      
  .اليمن ممن يشتبه بعالقتهم بتيارات دينية متطرفة وكذا ترحيل املقيمني بطرق غري شرعية

تعزيز مستوى العالقة والتنسيق بني األجهزة األمنية على املستوى الداخلي            -٣  
  .ها وتفعيل نشاطها يف هذا اجملاللتعزيز دور
وار الشقيقة وكذلك مع دول عقد العديد من االتفاقيات األمنية مع دول اجل         -٤  

          أخرى صديقة وذلك لتبادل املعلومات وتسليم املطلوبني أمنياً وعـدم اسـتخدام أراضـي              
  .أو مواطن طرف ضد اآلخر وعدم إيواءهم أو مدهم باملال والسالح

  ليمنية املتعلقة مبكافحة اإلرهابأبرز االتفاقيات اليت صادقت عليها احلكومة ا    
  ).١٩٧٠الهاي (ة قمع االستيالء غري املشروع على الطائرات اتفاقي  -١  
ل اليت ترتكب على منت الطائرات االتفاقية الدولية بشأن قمع اجلرائم واألفعا      -٢  

  ).١٩٦٣طوكيو (
 رتكب ضد األشخاص احملميني دولياً    املعاقبة على اجلرائم اليت ت     و اتفاقية املنع   -٣  

  ).١٩٧٣(مبا فيهم املمثلني الدبلوماسيني 
  ).١٩٧٩(االتفاقية الدولية ملناهضة أخذ الرهائن   -٤  
           اتفاقيات قمع األعمال غري املشروعة ضـد سـالمة املالحـة البحريـة              -٥  

  ).١٩٨٨روما (
  ).١٩٩٨، نيويورك( اتفاقية قمع اهلجمات اإلرهابية بالقنابل  -٦  
دول اجلـوار العربيـة     إبرام العديد من االتفاقيات للتعاون األمين مع كافة           -٧  

  . بعض الدول ذات االهتمام املشتركواألجنبية وكذا
وافقت بالدنا على اتفاقييت متييز املتفجرات البالستيكية لغـرض كـشفها             -٨  

  ).٢٠٠٠( واتفاقيات قمع ومتويل اإلرهاب )١٩٨٠(

  اإلجراءات والتدابري التشريعية  -٢  
       ري وعملـت علـى تفعيـل الكـثري مـن         اختذت احلكومة اليمنية العديد من التداب       -٢١٦

  :التشريعات ومنها
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تقدمي مشروع بتعديل قانون تنظيم حيازة ومحل األسـلحة والـذخائر إىل              -١  
  .الربملان مبا يضمن وضع املزيد من القيود على عملية محل وحيازة األسلحة واالجتار هبا

  .والل األم بشأن مكافحة غس٢٠٠٣ لسنة ٣٥ قانون رقمالإصدار   -٢  
          افحـة غـسل األمـوال      بـشأن مك   ٢٠١٠ لسنة   ١إصدار القانون رقم      -٣  

  .ومتويل اإلرهاب
طـراف يف جمـال     األالتوقيع على العديد من االتفاقيات الثنائية ومتعـددة           -٤  

  .مكافحة اإلرهاب
مة نصوص التشريعات الوطنية مع املواثيـق والـصكوك         ءالعمل على مال    -٥  

سيما قـرارات جملـس       عليها اليمن والقرارات الدولية ذات الصلة وال       الدولية اليت صادقت  
  .األمن الدويل املتعلقة مبكافحة اإلرهاب ومتويله

  التدابري واإلجراءات األمنية  -٣  
تعرضت اجلمهورية اليمنية للعديد من احلوادث اإلرهابية خالل السنوات األخـرية             -٢١٧

السكينة العامة وضرب االقتصاد الوطين وكـذلك       وهتدف مجيعها لإلضرار بالنظام واألمن و     
استهداف قيادات الدولة وقد أخذت هذه األفعال أشكاال متدرجة من حيث تطور وسائلها             
        وأشكاهلا وخطورهتا ولذلك قامت احلكومة ممثلة بأجهزهتـا األمنيـة باختـاذ اإلجـراءات             

  :والتدابري اآلتية
مة بالقيام بأعمال وحوادث إرهابية حيث مت       املالحقة املستمرة للعناصر املته     -١  

إلقاء القبض على معظم املطلوبني وقدموا للقضاء وصدرت حبق البعض منهم أحكاما وصلت             
  .إىل اإلعدام
املتابعة اجلادة للمؤشرات واملعلومات األولية اليت تتوفر لدى األجهزة األمنية            -٢  

مصاحل وطنية وأجنبية وقد أدى ذلـك إىل        حول نوايا العناصر اإلرهابية القيام بعمليات ضد        
  . عرقلة وإحباط وكشف العديد من تلك العمليات اإلرهابية

للسفارات واملنظمـات والـشركات    اتفعيل تأمني احلماية األمنية وتكثيفه     -٣  
  .االستثمارية العاملة يف اليمن

ألمنيـة  تفعيل محاية املوانئ التجارية والنفطية يف بالدنا من قبل األجهـزة ا             -٤  
  .حة وتوفري وسائل فنية للحمايةومبشاركة القوات املسل

اختاذ اإلجراءات والتدابري الوقائية األمنية الالزمة يف املداخل واملنافذ اجلوية            -٥  
  .والربية والبحرية ملنع دخول عناصر إرهابية

حصر وتسجيل وترقيم كافة القوارب البحرية وتنظيم عمليـة اسـتريادها             -٦  
  .على مستوى حمافظات الساحل ركتها حملياً وضبط حوتصنيعها
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ئيـة  تفعيل وتعزيز أسلوب االنتشار األمين يف العديد من املناطق اهلامة والنا            -٧  
  .على مستوى حمافظات اجلمهورية

فرض رقابة صارمة على االجتار باملفرقعات واملتفجـرات الـيت يـصرح              -٨  
  .باستريادها ألغراض مشروعات تنموية

  )مصادر متويل اإلرهاب جتفيف(بري اجلانب املايل تدا  -٤  
إن التمويل يشكل عصب العمليات اإلرهابية باعتباره ضرورياً للحركة والتواصـل             -٢١٨

الوسائل املساعدة كاآلليات ويف    ووتوفري املستلزمات للعمل اإلرهايب كاألسلحة واملتفجرات       
  :ءات منهاهذا السياق اختذت اجلمهورية اليمنية مجلة من اإلجرا

ت صول التمويل املايل للجماعـا    وواملراقبة املتواصلة لكشف ومنع     املتابعة    -١  
  . اخلارجمن اإلرهابية سواء من الداخل أو

قيام البنك املركزي بتعميم القوائم الصادرة من جملس األمن الدويل اخلاصة             -٢  
  . بتحميد أموال وأرصدة وموارد األفراد املرتبطني بتلك اجلماعات

يف إصدار منشور ملزم عمم على مجيع البنوك وحمالت الـصرافة العاملـة               -٣  
اجلمهورية اليمنية لضرورة التحقق من كافة العمليات املالية الـيت تقـوم هبـا اسـتناداً إىل                 

  .التوصيات األربعني اخلاصة مبكافحة غسيل األموال
ة ومراقبـة   هبا متابع أُنيطت  إنشاء وحدة متخصصة لرصد ومجع املعلومات         -٤  

  .غسل األموال يف البالد استناداً لقانون مكافحة غسيل األموال
كل هذه اإلجراءات والتدابري التشريعية واألمنية واملالية وكذلك يف اجلوانب الفكرية             -٢١٩

والدينية يف احلوار من قبل العلماء لتوضيح اإلسالم الصحيح قد حققت جناحات وتقدم كبري              
رهابية ومتت عرقلة وإحباط الكثري من العمليات اإلرهابية اليت كـان           يف مكافحة األنشطة اإل   

زالت تعاين من اإلرهاب ودفعت مثناً غالياً حيـث          من املزمع تنفيذها وقد عانت اليمن وما      
وصلت عمليات املالحقة لعناصر اإلرهاب إىل حد املواجهة املسلحة وقدمت اليمن تضحيات          

يكن هلذه التدابري واإلجراءات اليت اختذهتا الدولة ملواجهـة         ومل   .تقدر بثمن  بشرية ومادية ال  
ومكافحة اإلرهاب أية تأثريات بالغة على ضمانات حقوق اإلنسان كون تلك اإلجـراءات             
والتدابري موجهة حنو أشخاص قليلون وعناصر تقوم بإقالق النظام واألمن والسكينة العامـة             

املراقبـة  ر على حقوق اإلنسان كون إجـراءات        للمواطنني وتلك التدابري واإلجراءات ال تؤث     
 .تورطة يف أعمال إرهابية جيرمها القـانون تشمل سوى تلك العناصر امل     واملالحقة والقبض ال  

ونؤكد بأن إجراءات القبض واحلجز والتفتيش تتم وفقاً ملا ينص عليه قـانون اإلجـراءات               
  .اجلزائية وحتت إشراف النيابة

        


