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  مقدمة

 تلقت حكومـة اجلمهوريـة اليمنيـة باهتمـام املالحظـات اخلتاميـة للجنـة مناهـضة التعـذيب           
(CAT/C/CR/31/4)،               تفاقيـة   واليت جاءت بعد أن نظرت اللجنة يف التقرير األويل لليمن عن مستوى تطبيـق اال

 أو املهينة يف جلستيها رقـم       ةأو الالإنساني  أو العقوبة القاسية   الدولية ملناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة      
 والذي تضمن ،(CAT/C/16/Add.1) يف جنيف ٢٠٠٣نوفمرب /تشرين الثاين  ١٨- ١٧يف    املنعقدتني ٥٨٦و ٥٨٣

  . اجلمهورية اليمنية بشأن تنفيذ هذه االتفاقيةاهبالتدابري التشريعية والقضائية واإلدارية اليت قامت 

وإذ ترحب احلكومة اليمنية باملالحظات اإلجيابية اليت انتهت إليها اللجنة املوقرة واملعربة عن روح التعاون 
 واستيعاب اللجنة جممل اإلجنازات اهلامة ،والتفاهم اإلجيابيني اللذين سادا جلسات النقاش واملداخالت من اجلانبني  

  .اليت شهدهتا البالد يف سبيل تعزيز حقوق اإلنسان واالرتقاء هبا إىل املستوى املنشود

  طبقـاً  ) و(و) د(٧وبعد أن قدمت بالدنا إيضاحات حول التوصيات الصادرة من اللجنـة يف الفقـرة               
ريرها الدوري الثاين    من االتفاقية خالل عام من مناقشة التقرير يسرها أن تتقدم إىل اللجنة املوقرة بتق              ١٩للمادة  

  :الذي يتكون من ثالثة أجزاء على النحو اآليت

 تنفيذ االتفاقيةب ةاملتصل التطورات اجلديدة ومعلومات عن التدابري  :ولألاجلزء ا

  املطلوبة من جانب اللجنةةضافياملعلومات اإل  :اجلزء الثاين

  .اللجنة وتوصياهتااالمتثال الستنتاجات   :اجلزء الثالث

فإن حكومة اجلمهورية اليمنية تعرب عن عميق شكرها وتقديرها ألعضاء اللجنة احملترمني علـى              أخرياً،  
  .جهودهم املستمرة يف سبيل االرتقاء حبقوق اإلنسان يف خمتلف دول العامل
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  األولاجلزء 

  التطورات اجلديدة  ومعلومات عن التدابري
  تنفيذ االتفاقيةب ةاملتصل

 ة لتنفيذ االتفاقيا اجلمهورية اليمنيةذهتاخت اليت تدابري ال- أوالً 

 وزارة حقوق اإلنسان  إنشاء

وتعترب هذه الـوزارة   .٢٠٠٣ لسنة   ١٠٥مت إنشاء وزارة حقوق اإلنسان مبوجب القرار اجلمهوري رقم            - ١
أحـد  هي اجلهاَز احلكوميَّ الرئيسيَّ املعين حبماية حقوق اإلنسان وتعزيزها، وهي حبكم طبيعتها القانونية تعـدُّ                

مكونات هيكل السلطة التنفيذية، غري أن بناءها التنظيمي واملهام واالختصاصات اليت تتولَّى تنفيذها تتفق مع كثري 
اليت أقرهتا جلنةُ ) مبادئ باريس(املتصلة مبركز وعمل املؤسسات الوطنية حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان        من املبادئ 

  .١٩٩٢مارس / آذار٣ملؤرخ يف  ا١٩٩٢/٥٤مبوجب قرارها رقم  حقوق اإلنسان

   ٢٥٥ومتارس الوزارةُ اختصاصاهتا ُمبوجب الئحتها التنظيميـة الـصادرة بـالقرار اجلمهـوري رقـم                  - ٢
 .٢٠٠٣لسنة 

 أهداف وزارة حقوق اإلنسان واختصاصاهتا

وهو " ايتهاختتصُّ املؤسساُت الوطنيةُ بتعزيز حقوق اإلنسان ومح"نصَّ املبدأُ األولُ من مبادئ باريس على   - ٣
هتدف وزارةُ حقوق اإلنسان إىل تعزيـز       " من الالئحة التنظيمية اليت نصَّت على        ٢ما يتوافُق مع ما أوجبته املادةُ       

حقوق اإلنسان ومحايتها بالتنسيق مع الوزارات واجلهات واهليئات املختصة، وتفعيل آليات احلماية الوطنية حلقوق 
 ولتحقيق هذا   ." بالدنا باالتفاقيات واملواثيق والعهود الدولية اليت صادقت عليها        اإلنسان وتعزيزها مبا يؤكِّد التزام    

اهلدف حددت املادةُ ذاهتا جمموعةً من املهام واالختصاصات اليت تسعى من خالهلا إىل حتقيق أهدافها وتتلخص تلك 
  :املهام يف

ـ          )أ( وق اإلنـسان ومحايتـها     اقتراح السياسات واخلطط والربامج واإلجراءات الكفيلة بتعزيز حق
  ؛وتنفيذها بالتنسيق مع اجلهات املختصة

دراسة التشريعات والقوانني ومعرفة مدى انسجامها مع مبادئ وقواعد االتفاقيات واملعاهدات             )ب(
الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان املصادقة بالدنا على موادها واقتراح التعديالت الالزمة يف نـصوص التـشريعات       

 ؛ملختلفة وفقاً للدستور والقوانني النافذةالوطنية ا

تلقي الشكاوى املرفوعة من املواطنني واهليئات واملؤسسات ودراستها ومعاجلة ما يدخل ضمن              )ج(
 ؛اختصاص الوزارة بالتنسيق مع اجلهات املختصة
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فة حقوق  تنمية الوعي القانوين للمواطن بإرشاده إىل حقوقه املكفولة دستوراً وقانوناً ونشر ثقا             )د(
اإلنسان يف أوساط اجملتمع مبختلف وسائل التوعية وتعزيز جماالت التعاون مع منظمات ومؤسسات اجملتمع املدين               

 ؛العاملة يف جمال حقوق اإلنسان

 ؛إعداد التقارير الدورية حول التزامات بالدنا الدولية بالتنسيق مع اجلهات املختصة  ) ه(

 ؛لعاملة يف جمال حقوق اإلنسان وتنمية جماالت التعاون معهاالتنسيق مع املنظمات الدولية ا  )و(

  .مجع املعلومات وحتليلها وتوثيقها فيما يتَّصل مبجاالت حقوق اإلنسان وسياسة احلكومة جتاهها  )ز(

 البناء التنظيمي للوزارة

  : يف الرسم البياين اآليت من الالئحة التنظيمية يتكون البناُء التنظيميُّ للوزارة كما هو مبني٦مبوجب املادة   - ٤
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  اإلدارة العامة للبالغات والشكاوى

أوكلت هلذه اإلدارة مهمات تلقي شكاوى األفراد واهليئات واملؤسسات ودراستها وتلخيصها وتصنيفها              - ٥
   . وتشمل الشكاوى الداخليـة واخلارجيـة      ،واقتراح إجراءات معاجلة ما يدخل منها يف نطاق اختصاص الوزارة         

 الوزير

 اإلدارة العامة
 ملكتب الوزير

  املستشارون

اإلدارة العامة 
للدراسـات 
والبحـوث 
  والترمجة

  الوكيل
  اللجنة الفنية

  اللجـان

اإلدارة العامة 
للبالغــات 
  والشكاوى

اإلدارة العامة
للشــؤون 
  القانونية

اإلدارة العامة 
للمنظـمات 
ر والتقـاريـ
 الدولية

اإلدارة العامة 
  للتوعية

اإلدارة العامـة 
للشؤون املالية 

  واإلدارية

اإلدارة العامـة 
ملنظمات وشؤون 
  اجملتمع املدين



CAT/C/YEM/2 
Page 6 

 

تباعها حلل قضاياهم يف حالة خروجها عـن        اإرشاد مقدمي الشكاوى والبالغات إىل اإلجراءات الواجب        وتتوىل  
  .اختصاص الوزارة

  ون القانونيةؤاإلدارة العامة للش

تتوىل هذه اإلدارة دراسة التشريعات الوطنية ومدى مالءمتها مع االتفاقيات واملعاهدات الدوليـة، مـن        - ٦
مبا يتوافق مع االتفاقيـات الـيت         القانونية اليت تتولَّى اقتراح التعديالت املناسبة عليها       خالل اشتراكها يف اللجان   

  .صادقت عليها بالدنا

  اإلدارة العامة للمنظمات والتقارير الدولية

تتولَّى هذه اإلدارةُ املشاركة يف إعداد التقارير الوطنية عن مستوى تنفيذ بالدنا االتفاقيـات واملواثيـق                  - ٧
د الدولية، وتلقي التقارير الدولية املعنية حبقوق اإلنسان ودراستها وتلخيصها وتصنيفها وإبداء التوصيات             والعهو
 كما تتولَّى إعداد مشروعات الردود الرمسية على التقارير والبالغات الدولية املتعلقة حبقـوق اإلنـسان،                .بشأهنا

لة وحبث جماالت التعاون معهـا وحـصر وتوثيـق          والتنسيق مع املنظمات واهليئات واجلهات الدولية ذات الص       
ودراسة مسوَّدات املواثيق واملعاهدات الدولية احملدودة والعامة        االتفاقيات الدولية ودراستها وتلخيصها وتصنيفها    

  .وحبث إمكانية املصادقة عليها

 ون اجملتمع املديناإلدارة العامة ملنظمات وشؤ

 وتعمل هذه اإلدارة علـى      ،املتعلقة مبنظمات اجملتمع املدين وحقوق املرأة     وتتولَّى تنفيذ جمموعة من املهام        - ٨
تطبيق ذلك من خالل التنسيق مع منظمات ومؤسسات اجملتمع املدين العاملة يف جمال حقوق اإلنـسان لبحـث                  

لربامج جماالت التعاون معها مبا خيدم قضايا حقوق اإلنسان، والعمل معها هبدف خلق شراكة يف جمال النشاطات وا
اهلادفة إىل تنمية الوعي احلقوقي وتطوير اجملاالت املرتبطة حبقوق اإلنسان، والتنسيق مع اجلهات املعنية حبقوق املرأة 

   .والطفل هبدف تعزيز الشراكة وتأمني احلقوق املكفولة

 اإلدارة العامة للتوعية

عي حبقوق اإلنسان من خالل اقتراح وتنفيذ       وتتولَّى تنفيذ السياسة اإلعالمية للوزارة املتمثلة يف نشر الو          - ٩
اخلطط والربامج اهلادفة إىل توعية أفراد اجملتمع باحلقوق املكفولة دستوراً وتشريعاً، وتنظـيم وتنفيـذ النـدوات                 

بالتنسيق واملشاركة مع    التثقيفية والتوعوية يف جمال حقوق اإلنسان      واللقاءات وورش العمل وغريها من األنشطة     
ومية وغري احلكومية ذات الصلة وتوجيه اإلمكانيات املتاحة للتثقيف والتوعية وفقاً ألولويات قضايا             اجلهات احلك 

حقوق اإلنسان، ومتابعة ورصد وتوثيق ما تنشره الصحُف واجملالُت وما تبثه وسائل اإلعـالم املختلفـة مـن                  
 .موضوعات تتعلَّق بنشاط الوزارة
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 رمجةاإلدارة العامة للدراسات والبحوث والت

وتتولَّى هذه اإلدارةُ تنفيذَ جمموعة من املهام املتعلقة مبجال الدراسات والبحوث، كاإلسهام يف إعـداد                 - ١٠
 ومجـع   ،الدراسات والبحوث يف جماالت حقوق اإلنسان بالتنسيق مع اإلدارات العامة األخرى واجلهات املعنيـة             

 وهو ما يتفق مع مبادئ باريس، .ها واالستفادة منها وحتليل،الدراسات والبحوث املتصلة مبجاالت حقوق اإلنسان
  .اليت أكدت دور املؤسسة الوطنية يف املساعدة على إجراء البحوث العلمية املتصلة حبقوق اإلنسان

 ون املالية واإلداريةاإلدارة العامة للشؤ

قوم إدارة التدريب التابعة هلا     وتتوىل تنفيذ جمموعة من املهام املتصلة بالنظام املايل واحملاسيب والوظيفي وت            - ١١
بتنفيذ برامج تدريبية يف اجملاالت املتصلة حبقوق اإلنسان ويشمل ذلك تدريب مأموري الضبط القضائي والقضاة               

  .وأعضاء النيابة العامة واحملامني

  اهليئات واللجان املتخصصة

 : تنفيذ مهام حمددة أمهُّهاتتبع الوزارة جمموعةٌ من اللجان واهليئات املتخصِّصة اليت تعمل على  - ١٢

  اللجنة الفنية

 بناًء على ترشيح وزيـرة حقـوق        ٢٠٠٤ لسنة   ١١١لس الوزراء رقم    وصدر بتشكيلها قرار رئيس جم      - ١٣
 ولقد حلَّت هذه اللجنة حملَّ اللجنة الفرعية الدائمة         . من الالئحة التنظيمية للوزارة    ١٧اإلنسان عمالً بنصِّ املادة     

 اخلارجية، التخطيط والتعاون(وتتكون من ممثلني لوزارات ) سابقاً( الوطنية العليا حلقوق اإلنسان املنبثقة عن اللجنة
ملكتـب رئاسـة   (وممـثلني  ) ون القانونية االجتماعية والعمل، العدل، والشؤونالدويل، اإلعالم، الداخلية، الشؤ   

 .)ي لألمن السياسياجلمهورية، مكتب رئاسة الوزراء، مكتب النائب العام، واجلهاز املركز

 منها إبداء املالحظـات واآلراء حـول االتفاقيـات        ،وقد أُسند إىل هذه اللجنة تنفيذ جمموعة من املهام          - ١٤
 واملعاهدات الدولية والقوانني والتشريعات الوطنية ومستوى تطبيق اجلمهورية اليمنية التزاماهتا ُمبوجب االتفاقيات           

 إضافة إىل ذلك تقوم اللجنة بتوفري البيانات واملعلومات حول القضايا           . عليها املتعلقة حبقوق اإلنسان اليت صادقت    
 وتعقـد اللجنـةُ الفنيـةُ       .املُحالة إىل اجلهات اليت ميثلوهنا واملتعلقة بالشكاوى وكل ما له عالقة حبقوق اإلنسان            

 .اجتماعاهتا برئاسة وزيرة حقوق اإلنسان مرةً كلَّ شهر بصورة منتظمة

 شاريةاهليئة االست

 وتضمُّ يف عضويتها سبعة وعشرين عضواً من ممثلي ٢٠٠٤ لسنة ١ القرار الوزاري رقم وتشكَّلت ُمبوجب  - ١٥
  املنظمات غري احلكومية ورؤساء اجلمعيات واالحتادات والنقابات وعدداً من الشخـصيات النـشطة يف جمـال                

 .حقوق اإلنسان
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 تقدمي الرأي واملشورة حول املوضوعات اليت ُتعرض عليها، إبـداء           وتتولَّى اهليئةُ جمموعةً من املهام أمهُّها       - ١٦
 وكذلك إبداء الرأي حـول      ،الرأي حول السُّبل واإلجراءات الكفيلة بتعزيز الشراكة مع منظمات اجملتمع املدين          

هتم وتوسيع  الربامج التدريبية اهلادفة إىل رفع مستوى أداء العاملني يف جمال حقوق اإلنسان وتطوير مهاراهتم وقدرا              
معارفهم، اقتراح السياسات واخلطط الكفيلة بتعزيز حقوق اإلنسان، ومحاية القيم واملبادئ املنصوص عليها دستوراً 

 . وتعقد اهليئةُ اجتماعاهتا برئاسة وزيرة حقوق اإلنسان بصفة دورية مرةً كلَّ ثالثة أشهر.وقانوناً

 نانوفاذ القنإ املوظفني املكلفني ب وتوعيةتدريبتنفيذ برامج 

 من اتفاقية مناهضة التعذيب اليت أشارت إىل إدراج التعليم واإلعالم فيما يتعلـق              ١٠إعماالً لنص املادة      - ١٧
 فأجهزة الدولـة املختلفـة   .حبظر التعذيب على الوجه الكامل يف برامج تدريب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني  

ة تدريب وتوعية رجال القضاء والنيابة العامة ورجال الضبط القضائي ومنظمات اجملتمع املدين تتبىن بصورة مستمر
رفع مستوى الوعي القانوين واحلقوقي للمواطنني       بكل ما يتعلق حبقوق اإلنسان بغية مكافحة التعذيب عن طريق         

أفـرد   حيث إن نظام التعليم اليمين مبختلف مراحله ومناهجه الدراسـية،            .وأجهزة الدولة املختلفة على السواء    
 وعلى وجه اخلصوص مرحلة التعليم اجلامعي، حيث يتم تدريس          ،مساحةً مناسبة لتقدمي املعارف والعلوم القانونية     

 لطالب كليات الشريعة والقانون -  ضمن املواد الدراسية - التشريعات القانونية وملحقاهتا، اليت تعد موادَّ أساسية 
  .ة بالبالدأو احلقوق يف خمتلف اجلامعات الرمسية واألهلي

 بتلـك   -  يف املقام األول   -  يف الوقت ذاته، هتتم الدولة بتأهيل القضاة وأعضاء النيابة بوصفهم املعنيني            - ١٨
 على ضمان حقوق اإلنسان، فتعمل على توسيع مداركهم العلميـة           -  بدرجة رئيسية  -  والقائمني   ،التشريعات

 .يةومعارفهم القانونية وتطوير إمكاناهتم وقدراهتم العمل

يتأتى ذلك يف برامج التعليم العايل ودورات التدريب التخصصية اليت يتم إحلاقهم هبا، كمـا حيـدث يف                 - ١٩
 .املعهد العايل للقضاء املتخصص يف تدريس القوانني وملحقاهتا دراسة مستفيضة وبشكل تفصيلي وموسع

 املدارس والكليات اخلاصة هبـم،  واألمر كذلك بالنسبة لتعليم وتدريب وتأهيل منتسيب سلك الشرطة يف           - ٢٠
 . عبء محاية وتنفيذ القوانني-  بعد خترجهم - على اعتبار أن طالهبا وامللتحقني مبختلف الدورات فيها يقع عليهم 

إن تدريس القوانني املختلفة رديف لتدريس املواد األمنية والشرطية يف تلك املدارس والكليات، ومنـها                 - ٢١
الهبا دراسة مكثفة للتشريعات والقوانني مبا فيها ما يتعلق باجلانب املـرتبط حبقـوق              كلية الشرطة اليت يتلقى ط    

 يدرس منهجه بطريقة أكثر     -  وما يتضمنه من إجراءات وتدابري حظر التعذيب         -  بل وجند هذا اجلانب    .اإلنسان
ر على طالهبا دراسة هذه     تفصيالً ويعد مادةً أساسيةً يف النظام التعليمي والدراسي لكلية الشرطة، حيث من املقر            

 .املعد خصيصاً هلذا الغرض) حقوق اإلنسان(املادة اليت يشملها كتاب 

ويأيت االهتمام هبذا اجلانب يف تأهيل رجال الشرطة انطالقاً من املفهوم القائم على البعد اإلنساين واألمين        - ٢٢
العمل يف استخدام الوسيلة املثلى اليت متكن فيما يتصل جبمع االستدالالت وبالتحقيق مع املتهمني، واهلدف تكريس 

 -  من الوصول إىل معرفة احلقيقة بعيداً عن أساليب القسر واإلجبار والتعـذيب            -  مثالً) احملقق (- رجل الشرطة   
 .فاشل) حمقق(وعلى أساس أن من يلجأ إىل هذه األساليب بكل تأكيد 
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 خطة حتديث وتطوير القضاء باعتبـاره مـن أهـم           يعترب التدريب والتأهيل أحد املرتكزات الرئيسية يف        - ٢٣
الضمانات اهلادفة لتحديث وحتسني األداء والدفع بعجلة التطور القضائي حنو األمام من خالل وإجياد عقلية قضائية 
قادرة على استيعاب وتطبيق القوانني والتشريعات وامتالك القدرة على االستنباط واالستنتاج السليم واالرتقـاء              

داء وكفاءة العاملني وصقل مواهبهم وتنمية قدراهتم وإكساهبم خربات جديدة وربطهـم بـالتطورات              مبستوى أ 
 . وغريها... العلمية والتقنية املتسارعة يف العامل وتدريبهم على استخدام التكنولوجيا احلديثة كالكمبيوتر واإلنترنت

 مقدمة أولوياهتا وخصصت له النفقات      لذلك أولت وزارة العدل هذا اجلانب جلَّ اهتمامها ووضعته يف           - ٢٤
 وسعت إىل تطوير قنواته العلمية من خالل تطوير وحتديث املعهد العايل للقضاء وتفعيل أنشطته باعتباره                ،الالزمة

 وإقامة  ،جهة التدريب األساسية للسلطة القضائية واملعهد املختص بالدراسات التكوينية ألعضاء السلطة القضائية           
 باإلضـافة إىل    .بية والتأهيلية للقضاة وأعضاء النيابة العامة وأعواهنم يف اجملال القضائي واإلداري          الدورات التدري 

االهتمام مبركز معلومات القضاء ليقوم بدوره يف جمال التدريب على استخدام احلاسب اآليل واإلنترنت وتنشيط               
 .ية والدورات التخصصيةجانب املشاركات اخلارجية يف الندوات العلمية والزيارات االستطالع

وحىت تتوحد اجلهود وجتمع الطاقات استهدفت وزارة العدل يف حتقيق هذه اإلجنازات سياسات موحدة                - ٢٥
 متثل أمهها يف تنمية القدرات البشرية وامللكات القانونية والقضائية .مثلت أهدافاً حمددة حنو تطوير وحتديث القضاء

ستيعاب وتطبيق القوانني والتشريعات وامتالك القدرة علـى االسـتنباط          هبدف خلق عقلية قضائية قادرة على ا      
 يف تنفيـذ العديـد مـن    -  على سبيل املثال -  ٢٠٠٤عهد العايل للقضاء خالل عام      واالستنتاج السليم نشط امل   

 .األنشطة والفعاليات نوجز ذلك على النحو اآليت

  )            التكوين الفين (                التأهيل اإلعدادي 

عايل للقضاء الرافد األساسي ألجهزة العدالة من الكوادر القضائية املؤهلة والكفؤة واملتمرسة يعترب املعهد ال  - ٢٦
بغرض رفد القضاء بكوادر مؤهلة لديها القدرة على القيام بأعباء الوظيفة القضائية وتأدية مهامها يف حتقيق العدالة 

 ، طالب باملعهد العايل للقضاء    ٥٠٠اق عدد    وتنفيذاً لتوجيهات رئيس اجلمهورية بإحل     ،ومحاية احلقوق واحلريات  
  :لرفد احملاكم بالكوادر القضائية الشابة واملؤهلة مت يف هذا اجملال حتقيق العديد من اإلجنازات نورد أبرزها يف اآليت

فتح باب التسجيل والقبول باملعهد العايل للقضاء للدفعة الرابعة عشرة بقسم الدراسات التكوينية   )أ (
  تقبال طلبات التسجيل واسـتالم امللفـات احملتويـة علـى الوثـائق املطلوبـة خـالل الفتـرة                   العليا، ومت اس  

 ؛وفقاً للضوابط والشروط املعتمدة ٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول٤ -  سبتمرب/أيلول ٢٠من 

إعداد اخلطة العامة للدراسات التكوينية يف املعهد والربنامج الزمين للمنهج الدراسـي لطـالب                )ب (
   بعـد أن    .٢٠٠٥- ٢٠٠٤ية عشرة وطالب السنة التمهيدية للدفعة الثالثة عشرة للعـام الدراسـي             الدفعة الثان 

مت استكمال إجراءات الدفعة الثالثة عشرة يف ضوء الشروط احملددة من قبل اللجنة العليا للقبول املشكلة مبوجب                 
والقانون واحلقوق احلاصلني  طالب من خرجيي الشريعة ٥٠٠توجيهات رئيس اجلمهورية بوضع وتنفيذ خطة قبول 

على تقدير جيد جداً فما فوق وإحلاقهم وفق تلك اخلطة واإلجراءات للدراسة بقسم الدراسات العليا باملعهد، وقد 
 وتواصل تنفيذ   .)الثانية عشرة ( عندما مت قبول الدفعة      ٢٠٠٢ُبدئ تنفيذ تلك التوجيهات من قبل اللجنة منذ عام          
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   قامت هبا اللجنة العليا للقبول من خالل قسم الدراسات العليا بقبـول الدفعـة               ذلك من خالل اإلجراءات اليت    
 ؛)الثالثة عشرة(

الـسنة  (استكمال الدراسة النظرية والتطبيقية والتدريب العملي لطالب الدفعة الثانية عـشرة              )ج (
 .رمي األوائلوإجراء االمتحانات النصفية والنهائية لطالب هذه الدفعة وإعالن النتائج وتك) التمهيدية

  التأهيل املتخصص ملعاوين النيابة العامة

يعترب تفعيل هذا النوع من التأهيل حديثاً على املعهد، كونه قد مجع يف نظامه جمموعة من أحكام نظـام                     - ٢٧
وجمموعة أخرى من أحكام الدراسات الدورية والتدريبية اخلاصة بأعـضاء          ) الدراسات العليا (التأهيل اإلعدادي   

 ملواجهة العجز احلاصل يف عدد أعضاء النيابة العامة، مما جعله استثناًء من شرط التخرج ،القضائية وأعواهنمالسلطة 
يف قسم الدراسات العليا فيمن يتم تعيينهم ابتداًء يف الوظائف القضائية يف ضوء ما هو مقر من جملـس القـضاء                     

لقضاء إجراءات قبول املتقدمني من موظفي الـسلطة  عتمد املعهد العايل لااألعلى ومعمولٌ به منذ سنوات، لذلك    
الذين سيتم إحلاقهم قبل تعيينهم يف هذه الوظيفة بالدورة التأهيلية          ) معاون نيابة عامة  (القضائية للعمل يف وظيفة     

ـ                  راء املقامة يف املعهد العايل للقضاء بعد إقرار قواعد وشروط القبول واملواد اليت سيتم امتحان املتقدمني فيها وإج
  االمتحانات التحريرية للمتقدمني الذين انطبقت عليهم الشروط للدخول يف امتحانات القبـول والـذين بلـغ                

 متقدماً، واستكمال إعالن النتائج واالمتحانات الشفوية واملقابلة الشخصية وبقية اإلجراءات، ومت            ٣٧٥عددهم  
طالباً من خالل احملاضرات والتطبيقات العملية يف املواد         ٥٢البدء يف تنفيذ الربنامج املعتمد للدراسة النظرية لعدد         

الدراسية املعتمدة املتمثلة يف التشريع اجلنائي والقواعد األصولية يف تفسري النصوص وقانون اجلرائم والعقوبـات               
اليت هتـم   وقانون اإلجراءات اجلزائية واملرافعات وقانون اإلثبات والقوانني اجلنائية اخلاصة وغري ذلك من العلوم              

 أشهر للتطبيقات العملية ٦ أشهر منها للدراسة النظرية، و٦عضو النيابة العامة، وستستمر الدورة ملدة سنة كاملة 
  .يف النيابة العامة

  التأهيل املستمر لقضاة وموظفي السلطة القضائية

 وأعـضاء النيابـة   مت عقد العديد من الدورات التدريبية والتنشيطية والتأهيلية وورش العمـل للقـضاة              - ٢٨
ومعاونيهم يف املعهد العايل للقضاء وجهات أخرى بتمويل من اهليئات واملنظمات الدولية أو بتمويل وإشراف من                

  .لتدريبهم خارجياً الوزارة، باإلضافة إىل إيفاد عدد من قيادات وزارة العدل

 دورات التدريب والتأهيل اليت مت تنفيذها

ات التدريبية اليت نفذها املعهد العايل للقضاء ووزارة العـدل ووزارة حقـوق             فيما يأيت مناذج من الدور      - ٢٩
 إىل تاريخ تقدمي هذا التقرير واستهدفت املكلفني بإنفاذ القـانون           ٢٠٠٢اإلنسان والنيابة العامة خالل الفترة من       

  : على النحو اآليت واستهدفت أعضاء السلطة القضائية ومعاونيهم

  ملشتركة األوىل يف جمال العلوم الشرعية للقضاة وأعضاء النيابة العامة للفتـرة            الدورة التأهيلية ا    )أ(
 ؛ قاضياً وعضو نيابة٤٨ عدد امللتحقني هبا ٢٠٠٢يونيه / حزيران٣٠ إىل ٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول٢٠من 
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النيابـة  الدورة التنشيطية املشتركة الثالثة يف جمال اإلجراءات اجلزائية للقضاة ووكالء وأعضاء              )ب(
 ٢٦ عدد امللـتحقني هبـا   ٢٠٠٢يناير  / كانون الثاين  ٢٩ إىل   ٢٠٠١ديسمرب  / كانون األول  ٢٩العامة للفترة من    

 ؛ وكيالً وعضواً للنيابة العامة٢٦قاضياً و

 ٢٠٠٢مارس  / آذار ١٨- ١٠التفتيش القضائي للفترة من     الدورة التنشيطية اخلاصة بأعضاء هيئة        )ج(
 ؛ياً من قضاة التفتيش القضائي قاض١٢عدد امللتحقني هبا 

   عـدد املـشاركني   ٢٠٠٢مايو / أيار١٣- ١٢ لقضاة األحداث للفترة من     احللقة العلمية األوىل    )د(
  ؛ مشاركاً من قضاة األحداث وأعضاء النيابة العامة٢٤فيها 

 حمـاكم   الدورة التدريبية األوىل يف اجملال املايل واإلداري ملدراء حماكم االسـتئناف يف خمتلـف               ) ه(
  ؛ متدربا١٩ً عدد امللتحقني هبا ٢٠٠٢يونيه / حزيران٢٤- ٢ اجلمهورية يف الفترة من

 ٢٠٠١يوليـه   / متوز ١اكم للفترة من    الدورة احلادية والعشرون ملعاوين القضاة ختصص كتبة حم         )و(
 ؛ مشاركاً من خمتلف حماكم اجلمهورية٣٠ عدد امللتحقني هبا ٢٠٠٢فرباير / شباط٢٢حىت 

  ورة التأهيلية الثانية والعشرون ملعاوين القضاة ختصص أمناء سر اجللسات باحملـاكم للفتـرة              الد  )ز(
 مشاركاً من أمناء سر ٤٠ عدد امللتحقني هبا ٢٠٠٢أبريل / نيسان٣٠ حىت ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٢٩من  

 ؛احملاكم االستئنافية واالبتدائية

نظرية والعلمية للتدخل االجتماعي يف العمـل مـع         الدورة التدريبية حول الطرق واألساليب ال       )ح(
ف للعاملني يون االجتماعية بالتعاون مع منظمة اليونيس     ؤاألطفال يف خالف مع القانون، اليت مت نظمتها وزارة الش         

 عدد املشاركني   ٢٠٠١نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٨- ١٠ يف الفترة من     ،يف دور التوجيه االجتماعي بأمانة العاصمة     
 ؛ حمكمة ونيابة األحداث يف األمانة من٢فيها 

ون االجتماعيـة   ؤالدورة التدريبية يف جمال األحداث وأطفال الشوارع اليت نظمها مكتب الـش             )ط(
 ؛ من حمكمة األحداث بعدن٢ عدد املشاركني فيها ٢٠٠٢ف عام يعاون مع منظمة اليونيسوالعمل بعدن بالت

جتماعي وأساليب تصميم وإدارة الـربامج التربويـة        الدورة التدريبية اخلاصة بدور التوجيه اال       )ي(
 ٢٠٠٢فرباير  / شباط ٢٠- ٢اخلاصة بأطفال الشوارع اليت أقيمت يف املركز الثقايف الربيطاين بصنعاء يف الفترة من              

 ؛ من العاملني مبحكمة األحداث يف حمافظة عدن٢عدد املشاركني فيها 

 مشاركاً  ٣٦الرابعة يف جمال العلوم الشرعية لعدد        إقامة الدورة التنشيطية     ٢٠٠٣ل عام   مت خال   )ك(
  ؛ مشاركا٤٥ً ودورة تدريبية يف القانون الدويل اإلنساين لعدد ، استمرت أربعة أشهر.من القضاة وأعضاء النيابة

 موظفني  ٢٠٦ دورات تنشيطية لقلم الكتاب للنيابة العامة لعدد         ٣ُعقد يف املعهد العايل للقضاء        )ل(
 :ابة العامة كما هو موضح يف اجلدولمن موظفي الني
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 مالحظات عدد املتدربني  املدة  التاريخ  البيان البند

 لقلم  ٢٤الدورة التنشيطية     ١
  الكتاب بالنيابة العامة

    ٨٤ أسبوعان ٢٠٠٣أبريل / نيسان٢٤- ١٢

 لقلم  ٢٥الدورة التنشيطية     ٢
  الكتاب بالنيابة العامة

    ٦٠ أسبوعان  ٢٠٠٣يوليه / متوز٢٩- ١٧

 لقلم  ٢٦الدورة التنشيطية     ٣
  الكتاب بالنيابة العامة

    ٦٢ أسبوعان  ٢٠٠٣يوليه / متوز٢٨- ١٩

    ٢٠٦      ايل     اإلمج  

نفذ املعهد العايل للقضاء عدداً من الدورات التدريبية والتنشيطية وورش العمل الـيت              ٢٠٠٤خالل عام     - ٣٠
ة القضائية وأعواهنم من الكادر اإلداري بالتعاون مع عدد تدخل يف عملية التدريب والتأهيل املستمر ألعضاء السلط
  :من اهليئات واملنظمات الدولية ومت يف هذا اإلطار ما يأيت

دد ـع
  الفترة  املستهدفون املتدربني

ان ـمك
 البند  اسم الدورة  االنعقاد

عدد من قضاة حماكم االسـتئناف        ٤٥
ــضاء  ــة وأع واحملــاكم االبتدائي

  النيابة العامة

 /نون الثـاين   كا ٦-٤
  ٢٠٠٤يناير 

اللجنة الدولية  
ــصليب  للـ
 األمحر الدويل

الدورة التدريبيـة األوىل حـول      
  القانون الدويل اإلنساين

١  

عدد من القضاة اجلنائيني وأعضاء       ٤١
  النيابة العامة

أبريل  / نيسان ٢٧-٢٤
٢٠٠٤  

مشروع قطاع  
  العدالة

دورة تدريبية يف جمال اإلجـراءات    
  )جلنائيالقانون ا(اجلزائية 

٢  

 ٢ -يوليـه   / متوز ٣١  حمامي األحداث  ٢٠
  ٢٠٠٤أغسطس /آب

ــة  منظمــ
  سيفياليون

  ٣  دورة يف جمال األحداث

عدد من أعضاء التفتيش ورؤساء       ٢٤
  وقضاة الشعب واحملاكم التجارية

ــارس / آذار٩-٧ مـ
٢٠٠٤  

قاعة فنـدق   
  تاج سبأ

الدورة التدريبية حول االتفاقيات     
ـ     د والقوانني النموذجيـة وقواع

ــدوري  ــيم التجــاري ال التحك
  )يونسترال(

٤  

مـايو   / أيار ٢٦-٢٤  قضاة وإداريون  ١٧
٢٠٠٤  

وزارة حقوق  
  اإلنسان

الدورة التدريبية اخلاصة بالالجئني    
  وعالقتهم حبقوق اإلنسان

٥  

قضاة وأعضاء النيابـة مبحـاكم        ٢٠
: ونيابات األحداث يف حمافظـات    

 احلديدة  - تعز   - عدن   -األمانة  (
 - أبني   -رموت   حض - حجة   -

  ) ذمار- أبني -حضرموت 

ــانون ٢٩-٢٦  كـ
 ٢٠٠٤ديسمرب /األول

جملس األمومة  
  والطفولة

دورة تدريبية يف جمال األحـداث      
  سيفيبتمويل من اليون

٦  

قضاة احملاكم االبتدائية يف حمافظات       ٤٢
  ) حلج، أبني،عدن(

ــول٢٠-١٨  / أيلـ
  ٢٠٠٤سبتمرب 

ورشة عمل حول برنامج تقريـر        فندق عدن
فافية واستقاللية احملاكم االبتدائية ش

٧  

قضاة احملاكم االبتدائية يف حمافظات       ٥٤
  )احلديدة، رمية، احملويت(

ــانون ٢٢-٢٠  كـ
 ٢٠٠٤ديسمرب /األول

كلية التربيـة   
  احلديدة

ورشة عمل حول برنامج تقريـر      
 شفافية واستقاللية احملاكم االبتدائية

٨  

  ٩  انكليزيةغة ل  معاهد خمتلفة  ٢٠٠٤  موظفون إداريون  ٤
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 :متثلت يف اآليتالعديد من أنشطة التدريب والتأهيل  نفذت وزارة حقوق اإلنسان  - ٣١

خـالل  )  رميـة  -  حجة -  احلديدة(تنفيذ محالت توعوية ملكافحة هتريب األطفال يف حمافظات           )أ(
  ؛٢٠٠٧أبريل /نيسانويناير /كانون الثاين

  ؛٢٠٠٧فرباير / شباط١١- ١٠سالم تنظيم ورشة عمل خاصة حبقوق الطفل يف اإل  )ب(

 -  تنفيذ ندوات توعوية حول املبادئ األساسية حلقوق الطفل لطلبة كلية التربية املستوى الرابع              )ج(
  ؛٢٠٠٧مارس / آذار٢٨- ٢٤جامعة صنعاء للفترة من 

ات، املشاركة يف تنفيذ مشروع اجلندر اخلاص بنشر القوانني اخلاصة باملرأة عرب تكنولوجيا املعلوم  )د(
  ؛) حضرموت-  تعز -  عدن -  األمانة(ومت تنفيذ أربع ورش خاصة باملشروع يف حمافظات 

تنظيم ورشة عمل حول مراعاة مصلحة الطفل الفضلى من منظور إسالمي بالتعاون مع املنظمة                ) ه(
  ؛٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٢- ١١ بارنن للفترة من رادا - السويدية 

  ؛٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٢٩ للطفل االحتفال باليوم العاملي  )و(

  ؛٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٠االحتفال باليوم العاملي حلقوق اإلنسان   )ز(

الـدورة التوعويـة باملفـاهيم      (بعنوان   موظفاً من كوادر الوزارة    ٣٢عقد دورة تأهيلية لعدد       )ح(
 ؛٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٩- ٧خالل الفترة من ) واآلليات اخلاصة حبقوق اإلنسان

 ٢٩- ٢٧تنفيذ اللقاء التشاوري حول إصدار مسودة وثيقة حقوق املريض يف اليمن خالل الفترة من                 )ط(
 ؛٢٠٠٦مايو /أيار

بالتعاون مع بعثة ) القانون الدويل اإلنساين( موظفاً من الوزارة حول ٢٥عقد دورة تدريبية لعدد   )ي(
 ؛الصليب األمحر الدولية

ـ  ( متدرباً حول ٣٥عقدة دورة تدريبية لعدد    )ك(  للتـشريعات  هالقانون الدويل اإلنـساين ومواءمت
 ؛ بتمويل من منظمة اليونسكو،بالتعاون مع اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم) الوطنية

 ٢٤- ٢٣ وعـدن    ٢٠٠٧فرباير  / شباط ١٧- ١٦عقد ورشيت عمل توعويتني يف كلٍ من صنعاء           )ل(
مشاركاً ميثلون القضاة  ١٢٢قوقي لدى جهات الضبط القضائي، حبضور  حول نشر املفهوم احل٢٠٠٧مارس /آذار

 -  األمانـة (ويل البحث اجلنائي والسجون واحملاميني ومنظمات اجملتمع املدين يف كلٍ من            ؤووكالء النيابات ومس  
  .) شبوة-   البيضاء-   عمران-   الضالع-   أبني-   ذمار-   حلج-   إب-  احلديدة -   حضرموت-  تعز-  عدن

سعياً لبلورة ثقافة حقوق اإلنسان بني طالب املدارس وبالتعاون بني وزارة حقوق اإلنسان ووزارة التربية   - ٣٢
 تنفيذ أول برنامج توعوي لطالب بعض املـدارس يف العاصـمة           ٢٠٠٤شهد عام   ) بارنن اراد(منظمة  والتعليم و 
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ية املهتمة حبقوق الطفل والتعريف بتدابري محاية صنعاء مبضامني اإلعالن العاملي واالتفاقيات الدولية والقوانني الوطن 
  األطفال واجلهات املهتمة حبقوقهم على املستوى الوطين وتعزيز قيم اخلـري والتـسامح ومبـادئ املـساواة يف                  

 .صفوف الناشئة

  نشر الوعي احلقوقي بني املواطنني

اً من الربامج واإلصدارات اإلعالمية جند على الصعيد اإلعالمي عدد ،ويف اجلانب اخلاص بالتوجيه والتوعية  - ٣٣
والصحفية، اليت هتتم برفع مستوى الوعي القانوين بتقدمي التوجيهات واإلرشادات املتعلقة حبقوق اإلنسان وحظر              

تبـصريهم   التعذيب، وبتعميم ذلك على القائمني على تنفيذ ومحاية القوانني وتعميمه على الناس كافة من خالل              
  .مينها والدفاع عنهاوتوعيتهم حبقوقهم وتأ

ومن هذه األشكال اإلعالمية ما تنتجه العالقات العامة لوزارة الداخلية من برامج تلفزيونيـة وإذاعيـة                  - ٣٤
 .)١(وإصدارات صحفية

ميثل اإلعالم والتوعية أساساً استراتيجياً يف التعريف بأنشطة السلطة القضائية وإثراء املعرفـة القـضائية                 - ٣٥
اجملتمع مبا خيدم أهداف القضاء يف إرساء دعائم العدالة ويسهم يف محاية استقالله وإضفاء اهليبـة                والقانونية لدى   

واجلالل يف نفوس املتقاضني ويعكس فاعليته على األحكام لذلك أولت الوزارة هذا اجلانب أمهية كبرية من خالل          
قوقهم القانونية اليت كفلها القانون وإحالـة       توعية املواطنني بكيفية سري اإلجراءات القضائية النافذة وتعريفهم حب        

شكاواهم اليت نشرت يف الصحف الرمسية إىل جهة االختصاص ومتابعة ما مت بشأهنا واإلسهام بفاعلية يف بلـورة                  
األفكار واآلراء القانونية والقضائية لدى العاملني يف السلطة القضائية ومأموري الضبط القضائي من خالل تفعيل               

كار واآلراء وتعريفهم بالطرق القانونية السليمة اليت تساعدهم يف أعماهلم والعمل على معاجلة الظواهر              تبادل األف 
السلبية الناشئة عن املمارسات اخلاطئة وإجياد احللول املناسبة هلا ونشر أنشطة وفعاليات السلطة القـضائية عـرب                 

  :ققت وزارة العدل يف سبيل ذلك اإلجنازات اآلتية وخالل األعوام القليلة املنصرمة ح.وسائل اإلعالم املختلفة

ون الدراسـات والبحـوث     ؤإصدار الصحيفة القضائية شهرياً وهي صحيفة متخصصة تعىن بش          )أ(
واملقاالت والتقارير واالستطالعات والتحقيقات الصحفية القضائية والقانونية باإلضافة إىل نشر قوائم بالقـضايا             

 ؛ون العدالةؤكمة العليا خدمة للمتقاضني واملهتمني بشالواردة والصادرة من وإىل احمل

طباعة ونشر جمموعة القوانني املدنية واجلزائية والشخصية والعماليـة اإلجرائيـة واملوضـوعية               )ب(
ون القضاء يف أربعة كتب مت توزيعها وفق قوائم أعـدهتا هيئتـا              التنظيمية املختلفة املتعلقة بشؤ    وجمموعة القوانني 

لقضائي بالوزارة والنيابة العامة للقضاة وأعضاء النيابة، كما وزعت للعديد من اجلهات ذات العالقـة               التفتيش ا 
إضافةًَ إىل اثنني من الكتب سبق للوزارة طباعتها وتوزيعها حيتويان على جمموعة التشريعات التنظيمية للـسلطة                

 ؛القضائية وجمموعة القوانني القضائية املوضوعية والتنظيمية

                                                      

 جريده أسبوعية باسم الشرطة وإمنا جمالت شهرية، حيـث          -  عدا اليمن  - ال يوجد يف أي بلد عريب        )١(
  . )احلراس( أسبوعياً إىل جانب جملة )احلارس(تصدر العالقات العامة لوزارة الداخلية اليمنية صحيفة 
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حققت الوزارة خالل األعوام املاضية انتشاراً واسعاً يف إنشاء املكتبـات الفرعيـة يف حمـاكم                  )ج(
 ويف ،عنوان ١٠ ٠٠٠ مكتبة فرعية بلغت مقتنياهتا ما يربو على ١٩االستئناف والشعب التجارية، حيث مت إنشاء 

الفرعية هبا كمرجعيـة هامـة       عنواناً لكتب نوعية متخصصة لتزويد املكتبات        ٤٥٠ مت اقتناء حوايل     ٢٠٠٣عام  
 ؛للقضاة العاملني يف القضاء النوعي بتكلفة مليونني وستمائة ألف ريال

مت تزويد القضاة العاملني يف مجيع احملاكم بعدد من الكتب القضائية منها كتاب الثمرات اليانعة                 )د(
 ؛وشرح األزهار واملوجز يف أصول قانون القضاء املدين

احملتوية على القـوانني والقـرارات       م اجلمهورية بإصدارات اجلريدة الرمسية    تزويد خمتلف حماك    ) ه(
 ؛ون القانونيةؤالصادرة وتعديالهتا إلطالع القضاة أوالً فأوالً من خالل عقد اشتراك سنوي مع وزارة الش

 نسخة من األقراص املدجمة حتتوي على جمموعة القوانني التنظيميـة واإلجرائيـة             ٥٠٠مت إنتاج     )و(
  ؛لتعاون مع الربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة ومت توزيعها على القضاة العاملني باحملاكم والنياباتبا

تصميم صفحة باإلنترنت خاصة بوزارة العدل ميكن للمواطن أو املهتم احلصول من خالهلا على                )ز(
ىل الصفحة شهرياً كمرحلة أوىل املعلومات دون احلاجة إىل عناء الوصول إىل الوزارة أو احملكمة العليا وستضاف إ     

 ؛مواضيع توعية قضائية تفيد املواطنني يف كيفية سري أعمال القضاء واألجهزة العدلية األخرى

 ؛إعداد نشرة أسبوعية حول ما تكتبه الصحف احمللية حول القضاء وإعالم اجلهات املعنية هبا  )ح(

 وبرناجماً إذاعياً ، أسبوعياً يف القناة الفضائيةوضع خطة للتوعية القضائية تتضمن برناجماً تلفزيونياً  )ط(
 ؛أسبوعياً بإذاعة الربنامج العام

 .ون القانونيةؤتزويد مجيع احملاكم بالقوانني الصادرة يف اجلريدة الرمسية اليت تصدر عن وزارة الش  )ي(

 الدوليةنشر التقارير الوطنية املتعلقة مبدى تنفيذ بالدنا لالتفاقيات والصكوك 

ويف إطار سعي وزارة حقوق اإلنسان إىل نشر مفاهيم حقوق اإلنسان والتوعية هبا يف أوسـاط اجملتمـع      - ٣٦
 :واملسؤولني عن إنفاذ القانون فقد نفذت اآليت

توزيع التقريـر    تنفيذاً لتوصيات جلنة مناهضة التعذيب وغريها من جلان حقوق اإلنسان فقد مت             )أ(
 متضمناً تقارير بالدنا املقدمة إىل اللجـان الدوليـة املعنيـة      ٢٠٠٢- ٢٠٠١الوطين اخلاص حبقوق اإلنسان لعام      

 اليت مت توزيعها على خمتلف املؤسسات احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين واألحـزاب             .باتفاقيات حقوق اإلنسان  
 ؛والتنظيمات السياسية والصحف والسجون ودور الرعاية االجتماعية

يتضمن  www.mhryemen.org )املوقع احلكومي( على شبكة اإلنترنت كما مت إنشاء موقع الوزارة  )ب(
 وكذا كافة املالحظات الدولية     ،كافة التقارير الوطنية املتعلقة حبقوق اإلنسان اليت قدمتها اليمن إىل اجلهات الدولية           

  .ن عن مستويات تنفيذها االتفاقيات املتعلقة حبقوق اإلنسانالصادرة من خمتلف هذه اجلهات خبصوص تقارير اليم
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  إصدارات الوزارة

 فيما  ، باعتبارها وسيلة هامة لتحقيق أهدافها     ،تعترب اإلصدارات أحد أنشطة الوزارة اليت تعىن هبا الوزارة          - ٣٧
  .يتعلق بنشر الوعي بقضايا حقوق اإلنسان واحلريات العامة وأهم اإلصدارات

  يةإصدارات دور

  جملة حقوق الناس

 ويشرف عليها فريق عمل متخصص ومجهورها فئات ، متخصصة هتتم بقضايا حقوق اإلنسان،جملة شهرية  - ٣٨
 غري أهنا تعثرت عن الصدور لعدم دوام الدعم         . ومؤسسات حقوق اإلنسان   ، والدارسون والباحثون  ،اجملتمع عامة 

   .الالزم إلصدارها

  الكتاب السنوي

 إجيابياهتا ،حمدثاً مبعلومات وبيانات تغطي أوضاع حقوق اإلنسان يف اليمن خالل عام كاملويصدر سنوياً   - ٣٩
 فضالً عن مستوى تنفيذ بالدنا التزاماهتا الدولية حيال القضايا اليت تـضمنتها املواثيـق               ،سلبياهتا وسبل معاجلتها  

   .والصكوك الدولية اليت صادقت عليها

 من منظمـات    ،بة من املختصني واملعنيني يف ميدان حقوق اإلنسان       ويشرف على إصدار هذا الكتاب خن       - ٤٠
 ومؤسسات حكومية متثل ألوان طيف مكونات حقوق اإلنسان العاملة          ،وأحزاب ومجعيات ونقابات غري حكومية    

   . وانتماءاهتا احلزبية والسياسية،يف بالدنا على اختالف اجتاهاهتا

  مطبوعات أخرى

  ؛إلنسان يف القانون اليمينالدليل اإلرشادي حلقوق ا  )أ(

  ؛االتفاقيات واملعاهدات الدولية اليت صادقت عليها بالدنا  )ب(

  ؛الصكوك الدولية  )ج(

  ؛الوثائق األساسية حلقوق اإلنسان  )د(

  .ملصقات ومصفوفات توعوية  ) ه(

  خدمات معلوماتية

 هي الرصيد االستراتيجي ملواجهة     هتتُّم وزارةُ حقوق اإلنسان بقضية املعلومات على اعتبار أن املعلومات           - ٤١
 كما أولت الوزارة عناية خاصة بتطـوير الـُبىن          .أي حتدٍّ، وهي أساس جناح الوزارة، يف اختاذ القرارات السليمة         

  : املعلوماتية لتأمني فاعلية أدائها وتطوير بيئة عملها داخلياً وخارجياً من خالل
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  خدمة اإلنترنت

طوير وحتديث املوقع اخلاص هبا على شبكة اإلنترنت من خـالل تزويـده     تقوم الوزارة بصفة مستمرة بت      - ٤٢
باملعلومات والبيانات والصور واالستفادة بشكل أكرب من خدمة الربيد اإللكتروين ونشر نشاطاهتا، وتقاريرهـا              

وقـع   كما تقوم الوزارة بتحـديث امل      .والتواصل مع املؤسسات واملنظمات واألفراد للتعريف بالوزارة وأهدافها       
بصورة يومية وتغذيته بأهم األحباث والتقارير اخلاصة حبقوق اإلنسان وكذا األخبار واملوضـوعات واملعلومـات          

  .املنشورة يف الصحف أو يف مواقع أخرى على اإلنترنت وكل ما يتصل حبقوق اإلنسان

  قاعدة البيانات

عمل على دعم وتطوير جمـال حقـوق        يتواصل االهتمام بقاعدة البيانات اخلاصة حبقوق اإلنسان اليت ت          - ٤٣
  :على تطوير هذه القاعدة اليت من خالهلا اإلنسان يف بالدنا، حيث تعمل الوزارة

يستطيع الباحثون يف جمال حقوق اإلنسان احلصول على املعلومات األساسية والوثائق اليت حيتاج               )أ(
 ؛إليها يف جمال حبثه

لى وضع حقوق اإلنسان ليتسىن للباحث الوصول       إجراء عملية الرصد اليت تستهدف التعرف ع        )ب(
 .إىل مؤشرات حقيقية يعتمد عليها عند الوقوف على التطورات احلاصلة يف جمال حقوق اإلنسان يف بالدنا

يستمر تغذية هذه القاعدة باملعلومات والوثائق املتعلقة حبقوق اإلنسان الذي جعل منـها شـبه مكتبـة         - ٤٤
ث املستمر وعلى الرصد اليومي للمواقع اليت تعىن حبقوق اإلنسان وباألخص منـها             الكترونية تعتمد على التحدي   

 : على اآليتياملواقع احمللية وقد صنف هذا الرصد من خالل تصنيف خاص حيتو

 ؛ليزيةكالصكوك املتعلقة حبقوق اإلنسان باللغتني العربية واإلن  )أ(

 ؛االتفاقيات واملعاهدات  )ب(

 ؛اريةالربوتوكوالت االختي  )ج(

 ؛اإلعالنات  )د(

 ؛املبادئ اإلرشادية  ) ه(

ات بالدنا على هذه تقارير املنظمات الدولية عن أوضاع حقوق اإلنسان يف بالدنا وردود وتعليق     )و(
 :التقارير مثل

 ؛تقرير منظمة العفو الدولية  ‘١‘

 ؛تقرير منظمة مراقبة حقوق اإلنسان  ‘٢‘
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 ؛)مراسلون بال حدود( ومنظمة تقرير اللجنة املعنية حبماية الصحفيني  ‘٣‘

 ؛تقرير اخلارجية األمريكية  ‘٤‘

 ؛تقارير األمم املتحدة  ‘٥‘

التقارير الوطنية عن مستوى تنفيذ اليمن التزاماهتا ُتجاه املعاهدات واالتفاقيات الدوليـة الـيت                ‘٦‘
ياً ودولياً   باإلضافة إىل احتوائها على مقاالت وأخبار متعلقة حبقوق اإلنسان حمل          .صادقت عليها 

   .ليزيةكباللغتني العربية واإلن

 تنفيذ برامج توعوية

عدة لقاءات تلفزيونية وإذاعية وصحفية لقيادات وزارة العدل،         ٢٠٠٨- ٢٠٠٢عقدت خالل الفترة من       - ٤٥
  .واملعهد العايل للقضاء للتوعية القانونية والنيابة العامة،  وزارة حقوق اإلنسان،وزارة الداخلية

حنو شراكة فاعلـة لتحقيـق      : (حلقة نقاش باملعهد العايل للقضاء حتت شعار       مت وزارة العدل  كما نظ   - ٤٦
 شخصية من أعضاء السلطة القضائية والصحافة واإلعـالم واألكـادمييني    ١٢٠، شاركت فيها أكثر من      )العدالة

لت يف استقالل القـضاء   تناولت احللقة ستة حماور رئيسية متث      ،ومنظمات اجملتمع املدين ومأموري الضبط القضائي     
 وحرية الصحافة، اإلعالم والقضاء، املعوقات واحللول، شراكة اإلعالم يف إصالح القـضاء، مـساحة وطبيعـة               

  .)الصحيفة القضائية منوذجاً(التناوالت اإلعالمية للقضاء، الضوابط القانونية للتناوالت اإلعالمية 

 التعريف بدور كل من اإلعالم والقضاء يف حتقيق         :وركزت احللقة على ستة أهداف رئيسية تتلخص يف         - ٤٧
العدالة وتعميق عالقات التعاون بني رجال اإلعالم والقضاة والقراء، تعزيز املعرفة بدور اإلعالم كشريك أساسي               
يف عملية تطوير العمل القضائي، إجياد احللول العملية لتدعيم تكامل اجلهود يف اإلعالم والقضاء، حتسني الصورة                

 وتأيت أمهية   .نية لدى اجملتمع بالقاضي وأحكام القضاء، إبراز دور اإلعالم يف تعزيز استقالل القضاء ومكانته             الذه
ون ؤانعقاد هذه احللقة من كوهنا تنعقد ألول مرة ومتثل البداية للتواصل بني رجال القضاء واإلعالم واملهتمني بش                

  .إلعالموا  العدل وترسيخ مبدأ استقالل القضاء وحرية الصحافة

أوىل ورشـات العمـل     ) UNDP(نظم مكتب النائب العام باملشاركة مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي             - ٤٨
 حيث عقدت   .لتطوير جهاز النيابة العامة ضمن مشروع حتديث وتطوير النيابات يف عدد من دول الوطن العريب              

 موفنبيك بصنعاء وضمت عدداً مـن        بفندق ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ١٠- ٩يومي السبت واألحد     الورشة
وعدداً من ممثلي هيئات اجملتمع )  حمافظة تعز، حمافظة عدن،أمانة العاصمة(أعضاء النيابة العامة يف النيابات املختارة 

 ومت خالل هذه الورشة مناقشة العديد .املدين ومأموري الضبط القضائي وكذلك عدداً من خرباء إقليميني ودوليني
 .)التحقيق والقبض واالحتجاز( ملقدمة للورشة واخلاصة حبقوق اإلنسان وإجراءات ما قبل احملاكمةمن األوراق ا
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  التصدي للتعذيب علىاجملتمع املدين للمساعدةمنظمات نشطة أ

هناك العديد من منظمات اجملتمع املدين العاملة يف جمال حقوق اإلنسان يف جمال محاية احلقوق واحلريات                  - ٤٩
 :ومن النشاطات اليت نفذت يف هذا اجملال .)هود(عم القانوين للسجناء ومن أبرز تلك املنظمات منظمة وتقدمي الد

 ١٣احللقة النقاشية حول حقوق اإلنسان يف اجلمهورية اليمنية وتقـارير املنظمـات الدوليـة                 )أ(
 ؛)مدى( اليت نظمتها مؤسسة دعم التوجه املدين الدميقراطي ٢٠٠٣أغسطس /آب

من أجل مين بال تعذيب وإعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة          (: ة التدريبية الوطنية  الورش  )ب(
واملتعلقة مبناقشة تقريري بالدنا حول مناهضة التعذيب والعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق              ) والثقافية يف اليمن  

 ومنتدى الشقائق العريب بالفترة االقتصادية واالجتماعية والثقافية وتقدمي تقرير ظل بشأهنما نظمها مركز املعلومات
 ؛٢٠٠٣أكتوبر /تشرين األول ١٢- ١١من 

حلقة نقاشية بعنوان اليمن نبذ حكم القانون جانباً باسم األمن نظمتها اهليئة الوطنية للدفاع عن            )ج(
 ؛٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٤احلقوق واحلريات 

  ؛٢٠٠٧فرباير / شباط١٨ اللقاء التنسيقي حول مواجهة العنف اجملتمعي ضد الفتاة  )د(

 ؛ورشة عمل األحكام القانونية بشأن العنف ضد األطفال  ) ه(

 / كانون الثـاين ٣١االجتماعات الدورية للشبكة الوطنية لرعاية األطفال يف خالف مع القانون    )و(
 ؛٢٠٠٧يناير 

لعاملـة يف   اللقاء التشاوري األول للشراكة الذي نظمته هيئة التنسيق للمنظمات غري احلكومية ا             )ز(
  ؛٢٠٠٧يناير / كانون الثاين١٧جمال الطفل 

 ؛٢٠٠٧فرباير / شباط٢٨- ٢٧  دور شبكة العنف ضد األطفالورشة العمل اخلاصة بتفعيل  )ح(

الدورة العربية اخلامسة يف جمال حقوق اإلنسان اليت أقامها مركز املعلومات والتأهيل حلقـوق                )ط(
 ؛اإلنسان بتعز

يات التصدي النتهاكات حقوق اإلنسان وفقاً للقانون اليمين والتـشريعات          آل(الدورة التدريبية     )ي(
 ؛٢٠٠٦يوليه /متوز ٢٧- ٢٢ اليت نظمتها منظمة هود خالل الفترة من ،)الدولية اليت صادقت عليها اليمن

الدورة اإلقليمية لتدريب مدربني يف جمال حقوق اإلنسان اليت نظمها مركز املعلومات والتأهيل               )ك(
 ؛٢٠٠٦يونيه /حزيران ٢٧- ٢١ اإلنسان بصنعاء يف الفترة منحلقوق 

دورة تدريبية حول التنمية اإلنسانية وحقوق اإلنسان اليت نظمها مركز أحباث الشرق األوسط               )ل(
 ؛٢٠٠٦أغسطس /آب ١٦- ١٣خالل الفترة من 
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 -  ء نظمتها منظمة العفـو الدوليـة يف صـنعا         ،دورة تدريبية حول مناهضة العنف ضد املرأة        )م(
 ؛٢٠٠٥سبتمرب /أيلول

اليت نظمها مركز    مببادئ ومفاهيم حقوق اإلنسان    عدة دورات تدريبية لضباط الشرطة لتعريفهم       )ن(
 ؛) الضالع والبيضاء-  ذمار -  اجلوف -  صعدة -  عمران -  تعز( املعلومات والتأهيل حلقوق اإلنسان يف حمافظات

 ؛٢٠٠٦نظمها املرصد اليمين  .)حلقائقبالرصد والتوثيق وتقصي ا(دورة تدريبية خاصة   )س(

ورشة عمل حول التقرير الوطين حلقوق اإلنسان نظمها مركز اجلزيرة حلقوق اإلنسان يف مقـر                 )ع(
 ؛ والكتاب اليمنينياألدباءحتاد ا

 ؛ورشة عمل حول التقرير الوطين حلقوق اإلنسان نظمها مرصد حقوق اإلنسان  )ف(

 ؛قانون الصحافة واملطبوعات اجلديد، نظمتها وزارة اإلعالم وعاملشاركة يف ورشة عمل حول مشر  )ص(

  حول محاية ضحايا احلرب يف الشريعة اإلسالمية والقانون اإلنساين الدويل للفتـرة             ندوة خاصة   )ق(
 ؛ عدن٢٠٠٥أبريل /نيسان ٢٥- ٢٤من 

تعاون مـع   اجمللس األعلى لألمومة والطفولة بال     نظمها) خلو السجون من األطفال   (ورشة عمل     )ر(
 ؛وزارة العدل

) منظمة الصحة العاملية(الورشة الوطنية ملكافحة العنف وتأثريه يف الصحة العامة يف اليمن عقدهتا   )ش(
 ؛٢٠٠٥يوليه /متوز ١٩- ١٨ خالل الفترة من

املشاركة يف برنامج حقوق املرأة يف اإلسالم الذي نظمه ملتقى املرأة للدراسات خـالل شـهر                  )ت(
  .٢٠٠٦يناير /كانون الثاين

 ١٩٩٤ صيف إغالق ملف حرب

 ، ال جيوز التذرع بأية ظروف استثنائية أياً كانت        :نهأ من االتفاقية اليت أكدت      ٢انسجاماً مع نص املادة       - ٥٠
سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أم هتديداً باحلرب أم عدم استقرار سياسي داخلي أم أية حالة من حاالت                   

ف الذي مرت هبا    وة استطاعت رغم صعوبة الظر    ليمـني احلكومة ا  نفإ .كمربر للتعذيب الطوارئ العامة األخرى    
 علنأُ بل ، فلم تقم حماكم خاصة    . حرب االنفصال أن حتافظ على حقوق اإلنسان       جراءمن   ١٩٩٤اليمن صيف   
ة وتواصـلت املـسري    ،بـأذى مل متس   وعيت حقوق اإلنسان األساسية     و، ور ربلمتسببني بتلك احل  لالعفو العام   

وجتاوز كل اآلثار النامجة عنها بشأن احملكوم        ١٩٩٤ومت إغالق ملف حرب صيف      الدميقراطية عقب تلك احلرب     
 مبوجب قرار مجهوري بالعفو الشامل جاء مبوجب قناعة وطنية واعية بأن            ١٦    العليهم ممن كانوا يعرفون بقائمة      

جلة أوضاعهم وممتلكاهتم وترتيب أعمـاهلم حبـسب         ومت اختاذ كافة اخلطوات الكفيلة مبعا      ،الوطن يتَّسع للجميع  
 حبريات املساسن إعالن حالة الطوارئ ال يعين إ كل األحوال ف ويف.مؤهالهتم وكفاءاهتم مبوجب إعالن العفو العام
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  يف اجلمهورية اليمنيةإذ ال توجد أي تشريعات ،أو تعريضهم للتعذيباملواطنني أو تقييد حقوق اإلنسان األساسية 
   .املساس بتلك احلقوق يف حالة الطوارئ جتيز

  جهود اليمن يف جمال الالجئني

 من املادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب على أنه ال جيوز ألية دولة طرف أن تطرد أي ١نصت الفقر   - ٥١
 بأنـه   شخص أو أن تعيده أو أن تسلمه إىل دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إىل االعتقـاد                  

يف سبيل استتباب األمن      وإمياناً من حكمة اجلمهورية اليمنية بالدور اإلنساين       .سيكون يف خطر التعرض للتعذيب    
واالستقرار يف منطقة القرن األفريقي إدراكاً من القيادة السياسية بأنَّ أيَّ اضطرابات أو صراعات تشهدها أيٌّ من 

 .ل اليمين سينعكس بدوره سلباً على الدول اجملاورة هلا ومنها اليمنهذه الدول الواقعة على اجلانب اآلخر للساح

  :ةُ ذلك االهتمام من خالل اآليتلقد اهتمت احلكومةُ اليمنيةُ مبعاجلة قضايا اللجوء والالجئني ومتَّ ترمج  - ٥٢

 اخلاصني بوضع الالجئني واملصادقة عليهما      ١٩٦٧ وبروتوكول   ١٩٥١توقيع اليمن على اتفاقية       )أ(
 ؛١٩٨٠ يناير/كانون الثاين ١٨ يف

 ١٩٦٧توكـول   و وبر ١٩٥١صدور قرارات الحقة من جملس الوزراء بإجراءات تطبيق اتفاقية            )ب(
بشأن تشكيل جلان من اجلهات املختصة تكون مهامها االعتراف بصفة الالجئ وكل الذين يـدخلون يف واليـة                  

 ١٩٥١اقية جنيـف لعـام      عاريُف املادة األوىل من اتف    مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني أو تنطبق عليهم ت        
 كما نصَّ القراُر على إنشاء جلنة استئنافية تتألف من الوزارات ذات        .١٩٦٧وأحكام املادة األوىل من بروتوكول      

 ؛العالقة وممثل عن مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني بصفة مراقب

 ؛ بإنشاء جلنة وطنية لشؤون الالجئني٢٠٠٠ لعام ٦٤صدور قرار من جملس الوزراء رقم   )ج(

 احلكومة واملفوضية إىل تعريف الفئات وكل املتعاملني مع الالجئني حبقـوق وواجبـات              ىتسع  )د(
  حيث قامت احلكومة ممثلةً بوزارة حقوق اإلنسان بتوقيع مذكرة تفاهم مع املفوضية السامية لألمم املتحدة.الالجئ

 لتعزيز محاية الالجئني من خالل عقد دورات تدريبية للموظفني واملسؤولني           ؛٢٠٠٣لشؤون الالجئني خالل عام     
 املتعلقني بوضع الالجئني    ١٩٦٧توكول االختياري لعام    و والرب ١٩٥١ف إىل التعريف باتفاقية عام      احلكوميني هتد 

نية التحتية يف جمال قوانني اهلجرة واللجوء وحقوق اإلنسانأيضاً و  ؛حول حتسني الُب

، مثَّ التوقيُع على مذكرة إضافية لتدريس مواد اهلجـرة واللجـوء            ٢٠٠٣مارس  /آذاريف شهر     ) ه(
 متدرباً من كليـة الـشريعة       ٣٠ وقد متَّ تدريُب     ،وحقوق اإلنسان يف جامعة صنعاء واجلامعات اليمنية األخرى       

  ؛ السنة الرابعة ملدة فصل دراسي كامل- والقانون 

ر ى صياغة قانون جلوء تقوم بإعداده جلنةٌ فنيةٌ متخصصة حبسب قرا          تعكف اجلمهوريةُ اليمنيةُ عل     )و(
 ؛٢٠٠٤ لعام ٤٦رئيس الوزراء رقم 
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أمثر التنسيُق والتعاونُ مع املفوضية السامية لالجئني عن تنفيذ برامج مشتركة ناجحة أبرزها على   )ز(
ات اجلمهورية وكذلك إصداُر وثـائق      سبيل املثال برنامُج تسجيل الالجئني الصوماليني املنتشرين يف عموم حمافظ         

   واسـتمرَّ حـىت منتـصف       ٢٠٠٢تنفيذ الربنامج منتصف عام     هوية هلم نظراً لعدم وجودها حبوزهتم حيث بدأ         
 يف  ،الجئ وفقاً لإلحصائية املقدمة من مفوضية الالجئني       ٤٧ ٠٠٠  ومتَّ خالله تسجيلُ ما يربو على      ٢٠٠٣عام  

 كما أنَّ العمـل جـارٍ       .مهورية متَّ تسجيلُهم بنجاح طبقاً للمعايري الدولية      إحدى عشرة حمافظةً من حمافظات اجل     
 ورغم ذلك فإن تقديرنا بأنَّ العدد املسجل لالجئني الصوماليني لـيس العـدَد         ،إلنشاء ستة مراكز تسجيل دائمة    

 ؛احلقيقيَّ حيث تشري التقديراُت إىل وجود مئات اآلالف من الالجئني الصومال يف اليمن

قامت وزارة حقوق اإلنسان بإرسال فريق متخصص لإلطالع على وضع مركز االستقبال مبديرية   )ح(
 ؛ميفعة حمافظة شبوة

مبحافظة ) الالجئون احلضر (قامت وزارة حقوق اإلنسان بإرسال فريق آخر إىل منطقة البساتني             )ط(
 .مبحافظة حلج) الجئو املخيم(عدن وخميم خرز 

 بإنشاء واستحداث مراكز    -   بالتعاون مع املفوضية السامية لشؤون الالجئني      - ةُ  قامت اجلمهوريةُ اليمني    - ٥٣
  :وخميمات إيواء لالجئني من القرن األفريقي كما سيأيت

  ؛مركز استقبال ميفعة مبحافظة شبوه وإليه يصل العدُد األكُرب من النازحني  )أ(

واخر الستينيات أ الذين نزحوا إىل اليمن خميم اخلوخة مبحافظة احلديدة استقبل الالجئني اإلريتريني  )ب(
 ؛ وقد أغلق هذا املخيم بعد عودة الالجئني إىل بالدهم. السبعينيات من القرن املاضيلوأوائ

ثيوبيني الذين نزحوا إىل اليمن عنـد       إلخميم جند قُصيم مبحافظة تعز استقبل عدداً من الالجئني ا           )ج(
 ، هذا املخيم متَّ إغالقُه بعد خلوِّه من الالجئني.الجئاً ٥٣٤ددهم  وع١٩٩١نظام منجستو هيال مريام عام سقوط 

  حيث عاد بعُضهم إىل أوطاهنم والبعض اآلخر أُعيد توطينهم يف دول أخرى بينما ال تزال أعداٌد منهم يعيـشون                   
 ؛يف اليمن

ء احلرب األخرية   ترياً جرَّا يثيوبياً وإر إنازحاً   ٤٥٠خميم املخا مبحافظة تعز استقبل ما يزيد على           )د(
 ؛اليت دارت بني البلدين وقد متَّ إغالُق هذا املخيم بعد عودة النازحني إىل أوطاهنم بصورة طوعية بعد زوال احلرب

 ؛ ونظراً لعدم صالحية املوقع مت إغالقه،خميم الكود مبحافظة أبني استقبل الالجئني الصومال  ) ه(

 ؛ون الصومال لعدة سنوات قبل نقلهم إىل خميم خرزخميم جحني مبحافظة أبني أقام فيه الالجئ  )و(

خميم خرز مبحافظة حلج يعدُّ املخيَم الرئيسيَّ حالياً حيث مت تشييده بطريقه جيِّدة وبتمويل مـن                  )ز(
صحيٌّ يعمل على مـدار الـساعة يقـدم                .املفوضية السامية لألمم املتحدة     توجد يف هذا املخيم مدرسةٌ ومركزٌ 

   . الغذائي من قبل برنامج الغذاء العاملي عن طريق املفوضية الساميةللمقيمني فيه العون
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إن حرية احلركة مكفولةٌ لالجئني يف اليمن فهم غري مقيدي احلركة يغادرون املخيم يف أي وقت يريدون                   - ٥٤
 .كما أن الواصلني اجلدد ال يفضلون اإلقامة يف املخيم حيث يغادرون بعد مرور أيام قليلة من وصوهلم

 األحداث ودور الرعاية واجلهود األخرى املبذولة يف هذا اجملال حماكم نشاءإ

 وزارة العدل، وزارة الداخلية ومنظمة اليونيسيف يف        ،لمعالة و يتماعجاال نوؤبني وزارة الش  مت التنسيق     - ٥٥
  : منهااألحداث ومحاية هتدف إىل رعاية ٢٠٠٤- ٢٠٠٣ اث عدة أعمال جديدة خالل عامحداست

   -   إب -  تعـز  -  احلديـدة ( نيابـات جديـدة يف احملافظـات         ٥اكم أحـداث و    حم ٩ ءنشاإ  )أ(
  ؛) ذمار- حضرموت 

 ؛ خرباء يف كل حمكمة٢اء االجتماعيني لعدد  باخلرب احملاكمهتزويد هذ  )ب(

تعيني ثالث حماميني يف كل من حمكميت األحداث يف صنعاء وعدن وحماميني يف كل حمكمة مـن                   )ج(
 ؛رىحماكم األحداث األخ

  ؛جماين لألحداث تدريب احملاميني الذين سيتم تعيينهم لتوفري عون قضائي  )د(

  ؛حداثشرطة األ ضابط شرطة يف جمال ٢٥يب درت  ) ه(

 النيابـة   عضاء ومت تدريب العاملني من القضاة وأ      ،دليل التدرييب حول رعاية األحداث     ال ادعدإ  )و(
  ؛ثاألحدا واخلرباء االجتماعيني وأفراد شرطة

أمنية يف صنعاء كمرحلة أوىل ومت ق  مناط٦خاصة لشرطة األحداث يف إطار  ماسق أ٦ اثحدستا  )ز(
  ؛جتهيزها باألثاث واملعدات الالزمة

عن األحداث  فاع  يق مع نقابة احملاميني وبعض احملامني املتطوعني بإنشاء جلان طوعية للد          مت التنس   )ح(
  ؛ه أي خمالفة قانونيةباكتارند ع لفلطأثناء إجراءات التقاضي للدفاع عن ا

معيات األهلية يف دعم وتطوير برامج رعاية األحداث من خالل إسناد هذه            جلتمع املدين وا  إشراك اجمل   )ط(
 عقد ورشتني عمـل     قد مت عيات أهلية وتشكيل جمالس إدارات من الشخصيات االجتماعية هلذه الدور، و          ور إىل مج  الد

 ؛ من اجلمعيات األهلية ورجال األعمال والشخصيات االجتماعيةددع شرالو  هذهملناقشة آلية اإلسناد وشارك يف

 اليت تعيش يف    والشرائح احلكومة إىل تقدمي برامج الرعاية االجتماعية للفئات االجتماعية          وتسعى  )ي(
 ويوضح اجلدول التايل عدد مراكز رعاية األحداث اليت ظروف صعبة بغرض حتسني أوضاع هذه الفئات والشرائح

  .شاؤهامت إن
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   الدار واحملافظةسما  البند
  التوجيه االجتماعي للبنني األمانةدار ١

  التوجيه االجتماعي للبنني تعزدار ٢

  التوجيه االجتماعي للبنني احلديدةدار ٣

  التوجيه االجتماعي للبنني إبدار ٤

  التوجيه االجتماعي للبنني عدندار ٥

  التوجيه للفتيات األمانةدار ٦

  التوجيه للبنني حجةارد ٧

  )حمافظة عدن( دار رعاية اجلاحنات   ٨

  ومحاية الطفولةشاملةمشروع الرعاية ال

 واألطفال الذين حيتاجون االجتماعية بعض الربامج واألنشطة اهلادفة إىل حتسني برامج الرعاية املشروع تبىن  - ٥٦
 برنامج محايـة  حيث ُبدئ .سر الفقرية واحملتاجة األوأطفالمحاية خاصة وبالذات األحداث وأطفال الشوارع    إىل  

 بأمانـة   )مركز الطفولة اآلمنة  ( مسي   مركز وتوسع بإنشاء    ٢٠٠١سبتمرب  /أيلولوتأهيل أطفال الشوارع يف شهر      
 .عدن حمافظة يف مت التوسع يف هذا اجملال ٢٠٠٣العاصمة، ويف عام 

 بتنفيذ عدة زيـارات لـدور األحـداث         ٢٠٠٧ نسان والعمل يف العام املاضي    قامت وزارة حقوق اإل     - ٥٧
عن آليات الدعم اليت      والتعرف على احتياجات الرتالء اليت يف ضوئها مت البحث         ، وتفقد أحوال الدور   ،واجلاحنات

هذه الدور، عن طريق التواصل مع بعض اجلهات احلكومية ورجال األعمال،            ميكنها املسامهة يف االرتقاء مبستوى    
  : والدور اليت مت الرتول إليها هي.النواقص واملستلزمات الغذائية واملدرسية، واملبالغ النقديةوبالفعل مت توفري بعض 

 ، وقد مت يف ضوء الرتول إعداد كشف باملعسرين        ،)أمانة العاصمة ( دار التوجيه لرعاية األحداث     )أ(
 جمموعـة الكبـوس     ومت خماطبة بعض رجال األعمال ملساعدهتم، وقد تلقت وزارة حقوق اإلنسان موافقة مـن             

 ؛ بتحمل الديات وبعض احلقوق اخلاصة،التجارية

 ؛)العاصمة أمانة( لرعاية اجلاحنات دار األمل  )ب(

وقد مت اإلفراج عن مجيع املتواجدين يف الدار ومت         ) أمانة العاصمة ( دار التكافل ملكافحة التسول     )ج(
 ؛ة مباشرين من وزيرة حقوق اإلنسانإيصاهلم إىل حمافظاهتم وتسليمهم إىل أهاليهم، بإشراف ومتابع

 ؛)احلديدة( دار التوجيه لرعاية األحداث  )د(

 ؛)حمافظة عدن(دار رعاية اجلاحنات   ) ه(

  .)حمافظة عدن( دار رعاية األحداث  )و(
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وقد مت تقدمي الدعم املتواضع لعدد من هذه الدور، من قبل بعض رجال اخلري الذين جتاوبوا مشكورين مع   - ٥٨
  :كما هو موضح يف اجلدول اآليتالوزارة، 

  احملافظة  الدار
  /دعم مادي
  أخرى  ريال

  الكبوس،دفع الديات، بعض احلقوق اخلاصة    األمانة  دار التوجيه لرعاية األحداث
  )رمضان(  سحور،وجبات إفطار  ٧٥ ٠٠٠  احلديدة  دار التوجيه لرعاية األحداث

    ٩٠ ٠٠٠  عدن  دار رعاية اجلاحنات
    ٩٠ ٠٠٠  عدن  اثدار رعاية األحد

حدثت خالل الفترة   ليت  االتطورات ذات الصلة بتنفيذ االتفاقية        -  ثانياً
 الفاصلة بني التقرير السابق والتقرير احلايل

  خطة اإلصالح القضائي

 وتنفيذاً لربنامج احلكومة اليت أقرت ،١٩٩٧ي املقرة من احلكومة يف عام ويف إطار خطة اإلصالح القضائ  - ٥٩
 عملت  ٢٠٠١ لسنة   ٢٦٢ جملس الوزراء رقم     يف قرار ) لتنفيذ خطة اإلصالح القضائي   (تفصيلي الزمين   الربنامج ال 

 وعـدم تـوفر     ،وزارة العدل بكل طاقاهتا وإمكاناهتا لتنفيذ الربنامج املشار إليه بالرغم من الصعوبات العديـدة             
اقت ما كان متوقعاً هلا وأمهها تفعيل  إال أن هناك عدة منجزات حتققت وف،الضرورية لتنفيذه واإلمكانات الالزمة

النصوص الدستورية والقانونية املتعلقة باستقالل السلطة القضائية واستقالل القضاة يف أعماهلم ومنع أي تدخالت    
 من اتفاقية مناهضة ٧يف أعمال القضاة والقضاء من أي جهة أو شخص طبيعي أو معنوي ومبا يتفق مع نص املادة 

صول األشخاص املدعى ارتكاهبم جرائم تعذيب حملاكمة عادلة كأي متهم يف أي جرمية وفقاً التعذيب من ضمان ح
 بشأن اإلجراءات الالزمة ضد ٢٠٠١ لسنة ١٦١ جملس الوزراء رقم  وقد جاء قرار،ملا نصت عليه القوانني اليمنية

  .ون القضاء ترمجةً للجهود املبذولة الستقالل القضاءؤمن يتدخل يف ش

تمل الربنامج التفصيلي لتنفيذ خطة اإلصالح القضائي على اخلطوات العملية اليت ميكن تنفيـذها              وقد اش   - ٦٠
 ويف جمال اإلصـالح     ،باعتبار أن اإلنسان هو أداة اإلصالح وحموره      ) قضائياً وإدارياً (فيما يتعلق بالعنصر البشري     

  :ائي ومن أهم هذه اخلطواتح القضالقضائي فإن القضاة ومعاونيهم هم احملور اهلام لعملية اإلصال

توفري االحتياج من العناصر الكفؤة واملؤهلة والكوادر املعاونة مع مراعاة حسن االختيار واإلعداد   )أ(
  ؛ومبا يليب احتياج اهليئات واألجهزة القضائية خالل هذه املرحلة

اكم اليت استوجبها   إجراء احلركة القضائية بإعادة تشكيل احملاكم مع مراعاة إنشاء عدد من احمل           ب  )ب(
 ؛التقسيم اإلداري اجلديد
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إضافة عدد من الشُّعب يف بعض احملاكم االستئنافية وفقاً ملا تقتضيه متطلبات حتقيـق العدالـة                  )ج(
 ؛امليسرة يف إطار قواعد وأحكام قانون السلطة القضائية

ة الـدورات التأهيليـة     التأهيل العلمي القضائي والتدريب املتواصل أثناء اخلدمة من خالل إقام           )د(
والتخصصية والتنشيطية والندوات العلمية والقانونية حبيث يواكب املعطيـات العلميـة والتقنيـة والتجـارب               
واملستجدات احلديثة بغية إحداث تغيري نوعي يف األداء القضائي وتطويره وصوالً به إىل مستوى رفيع يف حتقيـق                  

 ؛رسالة القضاء وهدفه السامي

 ؛ضاع العاملني ومنحهم احلقوق القانونية من ترقيات وعالوات طبقاً للقانونتسوية أو  ) ه(

تصويب مسار عمل كل جهاز وقطاع يف وزارة العدل كل يف إطار اختصاصه القانوين ومواصلة   )و(
يف  وتطوير عمل القطاعات واإلدارات العامة وتزويدها بالعدد الكا،تصحيح املفاهيم اخلاطئة واالزدواجية يف العمل

  .من العناصر الفنية املتخصصة

  :وبناًء على ذلك يف إطار اإلمكانيات املتاحة ومبا يليب احتياج ومتطلبات العمل فقد مت  - ٦١

اإلعداد والتنفيذ حلركة قضائية شاملة يف احملكمة العليا واحملاكم االستئنافية واحملاكم االبتدائيـة               )أ(
  ؛ واستكمال اإلجراءات الدستورية والقانونية بشأن ذلك،ائيوالنيابات العامة وكذا هيئة التفتيش القض

 ؛تفعيل قانون السلطة القضائية بشأن إحالة عدد من أعضاء السلطة القضائية للتقاعد  )ب(

 ؛تفعيل قانون السلطة القضائية بشأن الترقيات املستحقة للقضاة وأعضاء النيابة العامة  )ج(

ن احملاسبة التأديبية لعدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة وعزل تفعيل قانون السلطة القضائية بشأ  )د(
 ؛من تبني عدم صالحيتهم مبوجب أحكام صادرة يف حقهم من جملس احملاسبة

تفعيل النص القانوين فيما خيص عدم االنتماء احلزيب ألعضاء السلطة القضائية وأخذ إقـرارات                ) ه(
 ؛كتابية منهم بذلك

 اإلدارية يف ديوان عام وزارة العدل وعموم احملاكم يف إطار تصويب مسار             مواصلة اإلصالحات   )و(
 ؛العمل يف كل جهاز وقطاع كلٌّ يف إطار اختصاصه القانوين

 ؛تسوية أوضاع املستحقني من العاملني اإلداريني  )ز(

 .جلنيتفعيل قانون اخلدمة املدنية والئحته التنفيذية بشأن اإلحالة للتقاعد ملن بلغ أحد األ  )ح(
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 إجراء حركة قضائية شاملة وفق ضوابط وقواعد ترقيات ونقل وندب القضاة

 حركة قضائية شاملة مشلت تعيني عدد من القضاة يف جملـس القـضاء األعلـى                ٢٠٠٤أجريت هناية عام      - ٦٢
اء شـعب   واحملكمة العليا وديوان الوزارة ومكتب النائب العام واملعهد العايل للقضاء وحركة تنقالت رؤساء وأعض             

احملاكم االستئنافية واملتخصصة وحركة تنقالت رؤساء وقضاة احملاكم االبتدائية العامة والنوعية وحركـة تـنقالت               
بالنيابات االستئنافية واالبتدائية، وارتكزت احلركة على عناصر الكفاءة واألقدمية والرتاهة من خالل تقارير التفتيش              

لندب اليت أقرها جملس القضاء األعلى، وقد مثلت هذه احلركة بداية أساسية، القضائي ووفق ضوابط الترقية والنقل وا
  . قاضياً وعضو نيابة على مستوى أجهزة وهيئات السلطة القضائية٩٧٢كوهنا أول حركة قضائية مشلت حوايل 

تفتيش القضائي   قاضياً إىل احملكمة العليا من قضاة احملاكم االستئنافية وإعادة هيكلة هيئيت ال            ٢٥مت تصعيد     - ٦٣
 عضواً يف   ١٥٧ و  قاضياً يف احملاكم االستئنافية    ١٦٢ و  قاضياً وعضو نيابة،   ٤٣بوزارة العدل والنيابة العامة بعدد      

 عضواً يف نيابة الـنقض ومكتـب     ٣٥، و  عضواً يف النيابات االبتدائية العامة والنوعية      ١٩٤ و النيابات االستئنافية 
  .كم االبتدائية العامة والنوعية قاضياً يف احملا٣٤٨ والنائب العام،

 قاضية وعضو نيابة عامة يف خمتلف احملاكم والنيابات، فيما مت إنـشاء أربـع               ٣٤وقد استوعبت احلركة      - ٦٤
 -  احلديدة - حضرموت ( حماكم ابتدائية يف حمافظات ١٠ ومت دمج ،حماكم جديدة يف أمانة العاصمة وحمافظة عدن

 .) شبوة-  صعدة - حلج 

  عدد القضاة الذين مشلتهم احلركة القضائيةجدول يوضح 
  يف خمتلف أجهزة وهيئات السلطة القضائية

  عدد القضاة  اجلهة
  ٣  جملس القضاء األعلى

  ٢٥  احملكمة العليا
  ٤  وكالء الوزارة واملكتب الفين

  ٤٣  هيئتا التفتيش القضائي بالوزارة والنيابة
  ١  املعهد العايل للقضاء

  ٢١  امي عام األموال العامةاملكتب الفين ومكتب حم
  ١٤  نيابة النقض

  ١٦٢  احملاكم االستئنافية
  ١٥٧  النيابات االستئنافية

  ٣٤٨  احملاكم االبتدائية العامة والنوعية
  ١٩٤  وكالء النيابات االبتدائية

  ٩٧٢  اإلمجايل  
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 )٢٠١٥- ٢٠٠٥ (تحديث وتطوير القضاءمشروع استراتيجية وطنية ل

 ١٥- ١٣حلكومة يف جمال النظام القضائي والعديل وتوصيات املـؤمتر القـضائي األول             يف ضوء برنامج ا     - ٦٥
 من إعداد مشروع استراتيجية حتديث وتطوير ٢٠٠٤انتهت وزارة العدل خالل عام  ٢٠٠٣ديسمرب /كانون األول

طريق بغية الرفع    يستلهم منها معامل ال    ٢٠١٥وحىت عام    ٢٠٠٥القضاء حتدد مالمح الفترة املقبلة املمتدة من عام         
 نتناول يف هذا التقرير غايـات وأهـداف   .من شأن القضاء واالرتقاء مبستوى العمل القضائي باحملاكم والنيابات    
  :استراتيجية حتديث وتطوير القضاء، كما وردت يف املشروع يف اآليت

  الغايات

 ؛دون إبطاء يف سري الدعوىتأمني إصدار القضاء أحكاماً عادلة فيما يرفع إليه من منازعات ودعاوى   )أ(

يف حياهتم ومـسلكهم     ُحسن أداء القضاء لرسالته السامية وهتيئة أوضاع رجال القضاء لاللتزام           )ب(
 ؛بالنهج الذي يصون استقالل القضاء وجيسد ويعكس استقالهلم وحيفظ هلم هيبتهم وكرامتهم

جليد وإمكانية تنفيذ األحكـام     الثقة لدى األشخاص باللجوء إىل القضاء والثقة بصدور احلكم ا           )ج(
  .والقرارات القضائية

  تفعيل دور الشرطة القضائية

هبدف النهوض بالشرطة القضائية لتفعيل دورها يف تنفيذ األحكام وطلبات االستدعاءات وأعمال الضبطية   - ٦٦
 -   حضرموت- ن عد( مشلت مخس حمافظات) املرحلة الثانية( وضع خطة انتشار أمين ٢٠٠٤ مت خالل عام .القضائية

  .) أبني-  احلديدة - تعز 

كما جيري حالياً التواصل مع وزارة الداخلية بشأن اعتماد دفع جديدة من أفراد الشرطة القـضائية يف                   - ٦٧
مدرسة الشرطة، ودراسة أوضاع أفراد الشرطة القضائية املعيشية واإلدارية هبدف منحهم مستحقاهتم من العالوات 

 .واملكافآت الالزمة

  اءات التشاورية القضائية واحللقات النقاشيةاللق

تعترب اللقاءات التشاورية القضائية واحللقات النقاشية من أهم املرتكزات الرئيسية اليت تستند إليها وزارة                - ٦٨
العدل يف عملية تطوير القضاء وحتديث أجهزته من خالل تشخيص الواقع القضائي تشخيصاً سليماً وفق رؤيـة                 

   يسهم يف صياغتها كافة األطراف املعنية يف شراكة حقيقية بني أطراف العدالـة،              يللواقع املعيش عملية ومالمسة   
أو مع اجلهات األخرى ذات العالقة تترمجها األفكار وتعكسها األفعال يف خطوات تنفيذيـة متناغمـة يف األداء                  

  .متحدة يف اهلدف قابلة للتطبيق يف الواقع العملي

 إجنازات كبرية يف هذا اجملال ترمجت سياسات طموحة تسري يف اجتاه تطوير ٢٠٠٤ وقد حتققت خالل عام  - ٦٩
  .وحتديث القضاء
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  اللقاء التشاوري األول لرؤساء حماكم االستئناف

عقد باملعهد العايل للقضاء اللقاء التشاوري األول لرؤساء حماكم االستئناف يف عموم حمافظات اجلمهورية   - ٧٠
حنـو  ( وحتت شعار    ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ١ - مارس  / آذار ٣١اء العموم يف الفترة من      وضم قيادة الوزارة ومدر   

  .)تطوير وتفعيل األداء يف احملاكم

هدف اللقاء إىل مزيد من التواصل بني الوزارة واحملاكم ومناقشة كثري من القضايا اليت هتم العمل القضائي   - ٧١
  .ضع احللول الكفيلة مبعاجلتهاامليداين والوقوف أمام الصعوبات املاثلة أمامها وو

  االجتماع األول ملدراء مكاتب التوثيق مبحاكم االستئناف

 االجتماع األول ملدراء مكاتـب التوثيـق مبحـاكم          ٢٠٠٤أبريل  /نيسانمت مببىن وزارة العدل يف شهر         - ٧٢
تب التوثيق وتقييم سري ناقش خالله اجملتمعون تقارير سري العمل يف مكا .االستئناف يف خمتلف حمافظات اجلمهورية

  .األداء فيها واإلشكاالت اليت تواجهها ووضع احللول املقترحة لتطوير سري األداء يف هذا اجملال

  عقد لقاءات قضائية موسعة يف احملاكم االستئنافية

يف عدد من حماكم االستئناف يف احملافظات ضمت رؤساء وأعضاء الشعب  عقدت لقاءات قضائية موسعة   - ٧٣
  .نافية واحملاكم االبتدائية يف نطاق كل حمافظة ملناقشة قرارات وتوصيات املؤمتر القضائي األولاالستئ

  قابة احملامني اليمنينيعقد اجتماع لتفعيل التعاون مع ن

مت عقد اجتماع موسع مع جملس نقابة احملامني اليمنيني ومت إقرار تشكيل جلنة دائمة مشتركة مـن وزارة                    - ٧٤
امني ملراجعة مشروع الئحة العون القضائي وتقدميه بشكل هنائي وإجياد آلية فاعلة للتنسيق مـع               العدل ونقابة احمل  

الوزارة للمسامهة يف حتديث وتطوير القضاء وتشكيل جلنة تضم إىل جلان جملس النواب ملناقشة التعديالت املزمع                
  ظمة ألوضاع وكالء الشريعة وفقـاً لـنص   إجراؤها يف قانون العقوبات واإلجراءات اجلزائية وإصدار الالئحة املن   

  .١٩٩٩ لسنة ٣١احملاماة رقم  من قانون ١١٦املادة 

  عقد اجتماعات موسعة بني أجهزة العدالة وأجهزة الضبط القضائي بأمانة العاصمة وعدد من احملافظات

 يف مكتب   ٢٠٠٤ أبريل/نيسان الذي عقد يف شهر      - ناقش اللقاء املوسع ألجهزة العدالة بأمانة العاصمة          - ٧٥
 مجلة من القضايا املتعلقة بتنسيق وتضافر اجلهود بني أجهزة العدالة ملا من شأنه تقريـب العدالـة       -  النائب العام 

  .تعزيز الرقابة اإلدارية على أعمال احملاكم والنيابات والسجون من خالل الزيارات امليدانية: وتنفيذ األحكام وثالثاً

فظات اجلمهورية لقاءات تشاورية قضائية مع أجهزة الضبط القضائي برئاسة          كما عقدت يف عدد من حما       - ٧٦
حمافظي تلك احملافظات وحبضور رؤساء وأعضاء احملاكم والنيابات االستئنافية واالبتدائية والقيادات األمنية واحمللية             

 القـضائي وحبـث   جرى استعراض مستوى األداء و وعدٍد من احملامني ومأموري الضبط القضائي يف كل حمافظة،        
املتطلبات املقترحة الالزمة للنهوض به وتنسيق عالقات التعاون بني القضاة وأجهزة الضبط القضائي والسلطة احمللية 

  .ملا من شأنه تقريب العدالة للمواطن وتبسيط إجراءات التقاضي
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  البنية التحتية للسلطة القضائية

 القضائية ميثل ضرورة ملحة وركيزة أساسية يف عمليـة          ال شك أن موضوع إجياد البنية التحتية للسلطة         - ٧٧
 بل وأحد أبرز العوامل اهلامة اليت تساعد على اسـتقرار أوضـاع             ،إصالح وتطوير القضاء يف اجلمهورية اليمنية     

 . وسرعة إجنازها لقضايا املواطنني بصورة ممتازة،والنيابات  وحتسني أداء احملاكم،القضاء

  )٢٠٠٥- ٢٠٠٠( اكم خالل الفترة الزمنيةجدول يبني تطور أعداد احمل

  ٢٠٠٥  ٢٠٠٠  احملكمة
  ٢٠  ١٧  احملاكم االستئنافية
  ٢٢٥  ٢١٥  احملاكم االبتدائية

  ٥  ٥  حماكم أموال عامة
  ٥  ٥  حماكم جتارية
  ٩  ٢  حماكم أحداث
  ٣  ٠  حماكم ضرائب
  ٧  ٤  حماكم مرور

  ١  ١  حماكم متخصصة جزائية
  ٢٧٥  ٢٤٩  اإلمجايل  

 -  تعمل يف الغالب األعم - نت السلطة تفتقر إىل هذه البنية وكانت معظم احملاكم والنيابات حالياً وملا كا  - ٧٨
 ويف الوقت نفسه حتمل الدولة أعباء مالية        ،يف مقار مستأجرة أو قدمية جداً ال حتقق األغراض واألهداف املنشودة          

  .عكبرية يف اإلجيارات والترميمات وللتعامل اجلاد لتجاوز هذا الوض

عملت وزارة العدل على تنفيذ برناجمها الطموح هبدف إجياد بنية حتتية حقيقية تواكب ما يشهده الوطن                  - ٧٩
 ولذلك فقد حشدت كل الطاقات واإلمكانات املتاحة وهيأت كـل           ،من تقدم وتنمية ويليب احتياجات املستقبل     

ات والتصاميم الفنية إلنشاء مباين احملاكم الظروف واختذت العديد من اإلجراءات اليت كان من شأهنا وضع الدراس
يف عدد  ) النوعية والعامة ( أم احملاكم االبتدائية     ،سواء اجملمعات القضائية النموذجية يف عواصم احملافظات الرئيسية       

 وأجرت الوزارة لذلك مسابقة حملية ودولية للحصول        ،من املدن الرئيسية واملديريات املهمة يف احملافظات املختلفة       
لى أفضل التصاميم للمجمعات القضائية النموذجية املوحدة للمحاكم والنيابـات االسـتئنافية يف احملافظـات               ع

 وحتقـق   ، وتالئم طبيعة عمله وهياكله التنظيمية     ، ملا من شأنه إجياد مقار حديثة تناسب مكانة القضاء         ،الرئيسية
الفنية املختصة، وتوفري اإلمكانات الالزمة  إلدارة كما مت تفعيل دور ا.األهداف املرجوة منها على مدى زمين طويل

 نشاطاً ملحوظاً يف جمال البنية التحتية نتج منه إجناز عدد كبري            ٢٠٠٤ وقد شهد عام     .هلا ودعمها بالعناصر الفنية   
ورفع وترية من املباين القضائية واستالمها ابتدائياً واستالم بعض املشاريع هنائياً، والبدء يف تنفيذ عدد من املشاريع      

 :العمل يف املشاريع قيد التنفيذ، وسنتناول ذلك يف اآليت
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  إنشاء اجملمعات القضائية يف عواصم احملافظات ومقار احملاكم والنيابات يف املديريات

اجملال  (٢٠٠٥- ٢٠٠١ يف اخلطة اخلمسية الثانية احتلت عملية تشييد مباين احملاكم والنيابات حيزاً واسعاً  - ٨٠
ملا لذلك من أمهية يف عملية تطوير أجهزة العدالة، وحتديث آلياهتا مبا حيقق استقرار أوضـاعها               ) العديلالقضائي و 

 ويسهم يف حتسني أداء احملاكم والنيابات ومبا يضمن سرعة البت والفصل يف القضايا واملنازعات املنظورة أمامهـا            
  . مشروعا٦٢ًيد وإنشاء عدد  جرى العمل على تشي٢٠٠٤ألحكام النهائية، وخالل عام تنفيذ او

  جدول يوضح التكلفة املالية للمشاريع

  التكلفة بالريال اليمين  عدد  نوع املشروع  البند
  ٢٤٨ ٩٠٥ ٥٣٦  ١١  مشاريع مت استالمها هنائياً  ١
  ٦٦١ ٤٢٦ ١٣٧  ١٤  مشاريع مت استالمها ابتدائياً  ٢
  ١ ٤٢٣ ٣١٦ ٩٢٠  ٢٢  مشاريع قيد التنفيذ  ٣
  ٨٨١ ٦٥٩ ١٦٧  ١٦  )متعثرة(فيذ مشاريع قيد التن  ٤
  ١ ٦٢٥ ٢٩٦ ٥١٤  ١١ مشاريع مت إعالن مناقصاهتا وأجري التحليل فيها  ٥

  ٤ ٨٤٠ ٦٠٤ ٢٧٤  ٧٣  اإلمجايل    

   وتكلفتها املادية٢٠٠٤يت مت استالمها هنائياً عام جدول يوضح املشاريع ال

  التكلفة بالريال اليمين  احملافظة  نوع املشروع  البند
  ١٧ ١٣٨ ٦٥٠  عمران   القضائيسور اجملمع  ١

 ٢٤ ٧١٠ ٥٢٠  عمران  حمكمة ونيابة ثالء  ٢

 ٢٩ ٥٩٢ ٨٣٢  حجة  حمكمة ونيابة حرض  ٣

 ٤ ١٧٥ ٠٨٦  أبني  حمكمة ونيابة رصد  ٤

 ١٤ ١٤٠ ٤٣١  صعدة  حمكمة ونيابة رازح  ٥

 ٢٥ ٠٦٦ ٠٠٧  عدن  اجملمع القضائي التجاري صرية  ٦

 ٢٦ ٩٧٣ ٠٧٨  اجلوف  حمكمة ونيابة اجلوف  ٧

 ٣٩ ٢١٥ ١٥٤  حلج  حمكمة ونيابة املفلحي  ٨

 ١ ٢٧٠ ٨٧٨  األمانة  أعمال احلوش اجلنويب والغريب لديوان الوزارة  ٩

 ٤٢ ٣٤٢ ٤٧٩  حجة  )قيد االستالم النهائي(حمكمة ونيابة مبني   ١٠

 ٢٤ ٢٨٠ ٤٢١  تعز  )قيد االستالم النهائي(حمكمة املخا   ١١

  ٢٤٨ ٩٠٥ ٥٣٦    اإلمجايل    
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  والنيابات املستأجرةقار احملاكمم

  .ريال ٧٧ ٩٧٨ ٤٠٠ مقراً بتكلفة إمجالية سنوية تصل إىل ١٣٣بلغ عدد مقار احملاكم والنيابات املستأجرة   - ٨١

عملت الوزارة على توفري عدد كبري من األراضي الالزمة إلقامة مشاريع اجملمعات القضائية واحملاكم فيها،   - ٨٢
  التعاون والتنسيق مع مصلحة أراضي وعقارات الدولـة، أو شـراء أراضٍ            سواء من أمالك الدولة أم عن طريق        

   مواقـع بإجيـار سـنوي يـصل         ٩أو استئجارها من األوقاف، وقد بلغت األراضي املستأجرة من األوقـاف            
  .رياالً ١ ٠٠٦ ٨٢٠إىل 

  التفتيش القضائي والرقابة اإلدارية

 ،الت يف مساره، وتطويره ليصل إىل املستوى األمثل       هبدف االرتقاء باألداء القضائي وتصويب أية اختال        - ٨٣
 حيث مت تنفيذ املرحلة التكميلية من الدورة التفتيشية ٢٠٠٤ضائي بوترية عالية خالل عام عملت هيئة التفتيش الق

 قاضياً يف عدد من احملاكم االبتدائية، ومن الذين مل          ٤٧ تكليفاً بالتفتيش على أعمال      ١٢األوىل من خالل إصدار     
  .يتم التفتيش على أعماهلم يف العام املاضي

 تكليفاً لبحث عدد من الشكاوى ميـدانياً بعـد   ٧١ تكليفاً بالتفتيش املفاجئ و١٤كما أصدرت اهليئة     - ٨٤
 قاضياً لإليضاح أو إلجراء التحقيقات الالزمة فيمـا         ٢٤دراستها مكتبياً، ويف ضوء البحث امليداين مت استدعاء         

 دعاوى تأديبية قدمت إىل جملس      ٤ وأقامت اهليئة    ، قضية لعدم جديتها   ٤٢ التفتيش وحفظ    نسب إليهم يف تقارير   
 قرارات تنبيهية للـذين أثبتـت       ٤احملاسبة ضد الذين أثبتت التحقيقات ارتكاهبم خمالفات، وأصدر وزير العدل           

  .التقارير إخالهلم بواجباهتم الوظيفية

 قاضياً مـن    ٢٢ إىل التقاعد طبقاً لقانون التقاعد، وأقر عزل          قاضياً ٩٩أقر جملس القضاء األعلى إحالة        - ٨٥
 قضاة إىل جملس احملاسبة     ٨سلك القضاء بعد إدانتهم مبخالفات أثناء ممارستهم عملهم يف جمال القضاء وأقر إحالة              

  . قضاة حتت النظر٣وإبقاء 

ة كفاءهتم من الذين مت التفتيش       قاضياً بتقديرات درج   ٢٥٠وبناًء على تقارير التفتيش القضائي مت إبالغ          - ٨٦
 قاضياً من درجة الكفاءة اليت حصلوا عليها،        ٢٧تظلم   .على أعماهلم يف الدورة التفتيشية األوىل مبختلف مراحلها       

  شـكوى مكتبيـاً وميـدانياً،     ٥ ٧٥١ومت رفعها إىل جملس القضاء األعلى وحققت دائرة الشكاوى باهليئـة يف     
تبياً، وترجع ضخامة الشكاوى اليت استقبلتها اهليئة إىل قصور الوعي لدى املواطنني مك ٤ ٨٨٥ ميدانياً و٨٦٦منها 

  .حيث يقدمون يف كثري من احلاالت طلبات ينبغي أن تقدم إىل احملاكم يف صورة شكوى للهيئة

 -  إخطـارات    -  تنبيهات   -  تقارير سرية    - قرارات عزل   ( وثيقة خمتلفة    ٥٥٢عملت اهليئة على إيداع       - ٨٧
وهنم، ومت استكمال املرحلـة     ؤيف امللفات السرية اخلاصة بالقضاة املتعلقة بش      )  أخرى -  تظلمات   - ل شكر   رسائ

  . قاضياً ومساعدا٥٧٠ًالثانية من عمل السرية الذاتية لعدد 

  :قامت اهليئة بدراسة أوضاع العديد من القضاة ورفعها إىل جملس القضاء األعلى للبت فيها، مشلت  - ٨٨
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، ٢٠٠٤مارس  / آذار ١٤ إىل   ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ١ضاة املنتدبني خالل الفترة من      أوضاع الق   )أ(
اقتضت احلاجة واملصلحة انتداهبم يف بعض احملاكم االستئنافية واالبتدائية وقد صدر قرار اجمللس           و ،٣١وعـددهم  

 ؛باملوافقة على انتداهبم

 ؛الوزارة  واالبتدائية وديوان عامأوضاع مساعدي النيابة العاملني يف احملاكم االستئنافية   )ب(

 قاضياً ومساعداً، ٧٣ عددهم ،أوضاع القضاة واملساعدين املسكوت عنهم الذين هم بدون عمل  )ج(
 ؛بعد استبعاد املعزولني واملتقاعدين

دراسة أوضاع املساعدين الذين مل يتم ترقيتهم يف احلركة القضائية السابقة واحلاصلني على درجة   )د(
 ؛ا املساعدين الذين مل يتم تعيينهم أو التفتيش عن أعماهلمكفاءة، وكذ

دراسة وضع الشعبة اجلزائية مبحكمة استئناف حجة بسبب عزل عضوي الشعبة، وتكليف الشعبة   ) ه(
 ؛الشخصية بنظر القضايا اجلزائية

ر قرا الذين مل يشملهم ١٩٩٨عام ) متوسط(على درجة كفاءة    دراسة أوضاع القضاة احلاصلني       )و(
 ؛٢٠٠١ لسنة ٣٥١الترقيات رقم 

 ؛دراسة مقترحات طلب بعض احملامني الذين يرغبون االلتحاق بالقضاء  )ز(

  إعداد كشوفات القضاة واملساعدين املستحقني للعالوة السنوية، ورفعها إىل جملـس القـضاء               )ح(
 .األعلى للموافقة

العامة، ومت إعـداد     القضاة وأعضاء النيابةقامت اهليئة بدراسة وإعداد مشروع الئحة ترقية ونقل وندب          - ٨٩
  .مشروع احلركة القضائية يف ضوء ذلك والرفع إىل جملس القضاء األعلى

  إصالح السجون

 حدود اإلمكانيات املتاحة على حتسني أوضاع السجون سعياً حنو تطبيق املعايري الدولية تعمل احلكومة يف  - ٩٠

 ومن هـذا املنطلـق   ،املصادقة عليها لتزاماهتا مبوجب االتفاقيات الدولية املعترف هبا عند إنشاء السجون تنفيذاً ال      
 :تلك السجون مت اآليت وللتغلب على املشاكل النامجة عن االزدحام داخل

 ؛ليهاإونقل السجناء ) املكال -احملويت  -الضالع  - عمران(بناء السجون املركزية احلديثة يف حمافظات   )أ(

 -  البيضاء -  شبوة - أبني (سجون مركزية حديثة يف كلٍ من حمافظات   لبناءمازال العمل جارياً  )ب(
 ؛ستفادة من األخرية للمحبوسني احتياطياًالليها من السجون احلالية واإ لنقل السجناء) سيئون

  مـن خـالل إجـراء       ) تعـز  ، إب ،ذمـار  ،حجة، صعدة (تأهيل السجون املركزية يف      عادةإ  )ج(
 ؛والترميمات التوسعات
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زدحام عن الـسجون    اللتخفيف ا  ) تعز ، إب ، احلديدة ،األمانة( :بناء سبعة سجون احتياطية يف      )د(
 ؛للسجناء والتأهيلية صالحيةإلجراء األنشطة اإلاملركزية ولتوفري جو مناسب 

 ؛فتح مراكز لرعاية األحداث يف سبع حمافظات رئيسية  ) ه(

 ، إب، احلديدة، تعز ،األمانة( سجون حمافظات    العمل على استكمال نظام املعلومات اإللكتروين يف        )و(
 املكال ، احملويت، عمران، صعدة،حجة(املرحلة الثانية لسجون حمافظات مما حفز مصلحة السجون على البدء ب) ذمار

 ؛تباع منهجية لبحث ظواهر اجلرمية ومعاجلتهاامما يساعد املصلحة على )  الضالع، حلج، البيضاء، رداع،"حضرموت"

ومل يفرج عنهم بسبب   سنوياً اإلفراج عن عدد من السجناء الذين أهنوا العقوبة املقررة عليهميتم  )ز(
الكشوفات اليت تقوم برفعها اللجنة العليا للسجون يف نزوهلا امليداين           ما عليهم من حقوق خاصة وذلك بناًء على       

 واملبالغ املقدمة من فاعلي اخلري      خالل شهر رمضان من كل عام ويتم دفع ما عليهم من حقوق من خزينة الدولة              
 . سجناءً ٥٠٤بعد دفع ما عليهم من حقوق خاصة  ٢٠٠٥ عامجناء الذين مت اإلفراج عنهم خالل وبلغ عدد الس

كما قامت وزيرة حقوق اإلنسان العام اجلاري بزيارة عدد من سجون اجلمهورية وأفرجت عن عدد من املعسرين 
 .يهم بعد دفع ما عليهم من ديونالذين عليهم حقوق خاصة للمجين عل

حريصة على تـوفري   ن الدولةإ .ويسري ذلك على سجون النساء وهي غري مزدمحة لقلة عدد السجينات       - ٩١
 .أكدهتا قوانيننا الوطنية كل ما من شأنه حتسني الظروف اإلنسانية املختلفة داخل السجون اليت

السكان على الرعاية الطبية يف السجون من خالل انتداب العامة و ويتم اإلشراف املباشر من وزارة الصحة  - ٩٢
 ،جماناً ونقل السجناء إىل املستشفيات احلكومية إذا تطلبت حالتهم الصحية ذلك وعالجهم فيها األطباء واملمرضني

الصحية واجملالس احمللية لتطوير الرعاية  وتشهد الرعاية الصحية تطوراً مستمراً ويتم التواصل والتنسيق مع الوزارة
 .الشأن ومعاجلة أي صعوبات تظهر هبذا

 .اجلنود العاملني يف تلك املرافق ووتقوم احلكومة باعتماد تغذية للسجناء ال ختتلف عما يتم اعتماده للضباط     - ٩٣
على تنفيذ أهداف الدولة يف جمال السجون من خالل تقدمي           شراف قيادة وزارة الداخلية   تعمل مصلحة السجون بإ   و

 -  صحية(السجناء من خالل توفري سجون تستوعب كل الشروط اإلنسانية ومرافقها الالزمة   لرعايةخدمات أفضل
 ويف ،املنتظم واملفاجئ للـسجون  وتنظيم العمل اإلداري وتفعيل الرقابة من خالل الرتول امليداين) رياضية - تدريبية 

رات ذات العالقة واللجان املختصة يف جملـسي  للسجون والوزا سبيل ذلك تقوم بالتواصل والتنسيق مع اللجنة العليا 
وخاصـة  ( املنظمات واهليئات والشخصيات املهتمة حبقوق املساجني حملياً وإقليمياً ودولياً النواب والشورى وكافة

 .)مجعية اهلالل األمحر جتماعي للتنمية،ال الصندوق ا،سيفي منظمة اليون،اللجنة الدولية للصليب األمحر

 ساجنيتأهيل وإصالح امل

تعمل مصلحة السجون على حتقيق هدف تقومي وتأهيل املساجني من خالل استخدام كافـة الوسـائل                  - ٩٤
جتماعية وذلك خللـق الرغبـة لـدى        الواملؤثرات التربوية والتعليمية والطبية والتدريب املهين وتوفري اخلدمات ا        

ق فقد حرصت املصلحة على جعل التعليم األساسي  ومن هذا املنطل،املساجني حنو احلياة الشريفة واملواطنة الصاحلة
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متاحاً جلميع املساجني الراغبني يف إكمال تعليمهم ويف مجيع اإلصالحيات نظراً ملا لذلك من أمهيـة قـصوى يف                   
 أن اجلهـل بـالقراءة   -  اليت أجريت على عدد من السجناء - إصالح السجناء حيث كشفت نتائج الفحوصات       

واجلدوالن اآلتيان يبينان عدد املساجني امللتحقني       .ني أدى بكثري منهم إىل ارتكاب اجلرمية      والكتابة واجلهل بالقوان  
 .٢٠٠٥والتأهيل املهين خالل عام مبراحل التعليم والتدريب 

  ٢٠٠٥املساجني والسجينات امللتحقون مبراحل التعليم املختلفة خالل عام 

  اإلمجايل  جامعي  ثانوي  حتفيظ قرآن  أساسي  حمو األمية
٢ ٠٨١  ٨  ١٧٤  ٤٤٠  ٤٨٠  ٩٧٩  

  ٢٠٠٥خالل عام  املساجني والسجينات امللتحقون مبراكز التأهيل والتدريب املهين يف السجون

  اإلمجايل  حياكة  كمبيوتر  كهرباء  حدادة صناعة البلك  جنارة  خياطة
٣٠٠  ٦  ٢٤  ٣٠  ٥  ٢٤  ٢٨  ١٨٣  

 الصعوبات  - ٩٥

 سجناً مركزياً يف عموم ٢٢ناء املوجودين يف زدحام الشديد يف السجون حيث بلغ عدد السجالا  )أ(
 ؛٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٣٠وفقاً إلحصائية مصلحة السجون ليوم  ١٠ ٨١٧حمافظات اجلمهورية 

  النقص يف وسائل نقل السجناء من األطقم وسيارات اإلسعاف والسيارات اخلدمية وسـيارات               )ب(
 ؛نقل السجناء

ـ   العدم وجود ا    )ج(   ة الكافيـة لتغطيـة متطلبـات الـسجون مـن األعمـال             عتمـادات املالي
 .اإلنشائية والترميمات

 مؤشرات التزام اجلمهورية اليمنية لتنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب

 تعزيز األمن واالستقرار - ألف 

يعتمد جناح جهود التنمية االقتصادية واالجتماعية بدرجة كبرية على حتقيق األمن واالستقرار يف عمـوم             - ٩٦
 باعتباره متطلباً أساسياً للبيئة املواتية لالستقرار وقد اتسمت السنوات األخرية بسلسلة مـن التطـورات                .لبالدا

املؤسسية والتنظيمية والتشريعية يف اجملال األمين أمهها استكمال اإلجراءات الدستورية والقانونية لتعديل قـانون              
 ة وقانون اجلوازات واجلنسية وقانون السجون وقانون أكادميي       تنظيم حيازة األسلحة النارية والذخائر واملفرقعات     

 .الشرطة وقانون هيئة الشرطة وأخرياً إصدار قانون صندوق الدفاع املدين والئحته التنفيذية

ستكمال إنشاء العديد من األجهزة واإلدارات املتخصصة مثل مصلحة خفر السواحل واإلدارة العامة             امت    - ٩٧
رمية املنظمة واإلدارة العامة ملكافحة املخدرات واإلدارة العامة لألدلة اجلنائية واإلدارة العامة ملكافحة اإلرهاب واجل
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 التنظيمية للمـصاحل    ح واإلدارة العامة للخدمات الطبية وإدارة الكوارث ومت إعدادا للوائ         ثون املرأة واألحدا  ؤلش
 .واإلدارات العامة

 ٢٢٠ نتشار األمين اليت تضمنت إنشاء وتعزيزالل األربع من خطة ااستكملت وزارة الداخلية تنفيذ املراح  - ٩٨
على خطوط طرق الربط بني احملافظات وأربعة مراكـز           نقطة مراقبة  ١٧٦ منطقة أمنية و   ١٨من مديرات األمن و   

تمام وااله مراقبة على ساحل البحر األمحر وخليج عدن وعملت الوزارة على تقوية التنسيق مع أجهزة النيابة والقضاء
 . ضباط وأفراد يف الشرطة النسائية٨٠٦ بربامج التدريب والتأهيل النوعي والتخصصي باإلضافة إىل استيعاب

مت التوقيع على اتفاقيات التعاون ملكافحة اإلرهاب مع مخس دول عربية وأجنبية وقد أظهرت املؤشرات                 - ٩٩
األمنية وأقسام الشرطة وجمموعة الدراسات والدورات      حتسناً مطرداً يف األداء األمين متثل يف زيادة مراكز اخلدمة           

التأهيلية ملنتسيب أجهزة األمن وكذلك تطوير األنظمة اآللية ملصلحة األحوال املدنية والسجل املـدين يف الوقـائع    
   بطاقـة   ٤٣٦ ٠٠٠ رنـة بنحـو    مقا ٢٠٠٥ مواطن عـام     ٥٧٣ ٠٠٠صية لنحو   احليوية وإصدار البطاقة الشخ   

سـتكمال إدخـال    اآليل ملصلحة اهلجرة واجلوازات واجلنسية يف الفروع واملنافذ إىل جانب            والربط ا  ٢٠٠٠عام  
 وعلى نقيض السنوات السابقة زيادة ملحوظة       ٢٠٠٥ وعموماً شهد عام     . العامة للمرور  ةشبكة الكمبيوتر لإلدار  

حيث بلغت نسبة اجلرائم املبلغ عنها       .يف اجلرائم املضبوطة ويف القضايا املرفوعة للنيابات العامة واحملاكم االبتدائية         
  . يف املائة٩٤ نأكثر م

مبادرة وزارة حقوق اإلنسان للمراجعة الشاملة لتـشريعات وواقـع            - باء 
  تطبيق للعدالة اجلنائية يف اليمنال

 ائية يف اليمنالتحليل القانوين للتشريعات املتعلقة بالعدالة اجلن

ي حلقوق اإلنسان مت التحـضري منركاوزارة حقوق اإلنسان واملعهد الديف إطار مذكرة التفاهم املوقعة بني   - ١٠٠
ركي الذي ُينفذ مـن      الدامن ضمن برنامج الشراكة اليمين    واري يف جمال حقوق اإلنسان     ح ر وطين لعقد أول مؤمت  

من خالل إقامة سلسلة من مؤمترات احلوار الوطنية تستهدف مواضيع ذات عالقة بتطبيق حقوق اإلنسان وتنفيذها 
  .خالل مبدأ سيادة القانون

وبعد تنفيذ جمموعة من املقابالت واملشاورات املُعمقة اليت استهدفت شخصيات عديدة من العـاملني يف                 - ١٠١
 العاملني يف هذا اجملال احلقوقيني واألكادمييني  واخلرباءاملؤسسات احلكومية املرتبط عملها حبقوق اإلنسان والناشطني

  .ينومنظمات اجملتمع املد

بعد أن حاز على اهتمام أكثر من بني املواضـيع          " العدالة اجلنائية يف التشريع اليمين    " مت اختيار موضوع    - ١٠٢
  .منركي حلقوق اإلنسانااملقترحة ليكون أول العناوين اليت سيتمحور حوهلا التعاون بني الوزارة واملعهد الد

لتشريعات املتعلقة بالعدالة اجلنائيـة يف الـيمن         مت القيام بتحليل قانوين ل     ٢٠٠٨- ٢٠٠٧وخالل عامي     - ١٠٣
وأظهرت وثيقة حتليل الوضع القائم مستوى تطبيق حقوق اإلنسان يف إطار القانون اجلنائي يف اجلمهورية اليمنية مبا 

ت  وهذه الوثيقة متثل البداية ملؤمتر حوار يقوم من خالله صناع القرارا.يف ذلك ما يتعلق باتفاقية مناهضة التعذيب
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ولون يف احلكومة اليمنية مبناقشة كيفية إجياد آلية التطبيق الكامل حلقوق اإلنسان يف إطار القانون اجلنائي يف واملسؤ
ـ       ةاليمن واالنتهاء من توصيات لتطبيق هذه احلقوق يف إطار مفهوم سيادة القانون عرب تنفيذ برامج توعوية ممنهج

  .بني أوساط اجملتمع

 اجلهـات  و محايتها بالتنسيق مع الـوزارات     و إلنسان إلـى تعزيز حقوق اإلنسان    هتدف وزارة حقوق ا     - ١٠٤
 تعزيزها مبـا يؤكد التزام بالدنا باالتفاقيات      و تفعيل آليـات احلماية الوطنية حلقوق اإلنسان      و  املختصة اهليئاتو
بني إجراءات عـدة    العهود الدولية اليت صادقت عليها ويف سبيل حتقيق ذلك تعمـل الــوزارة من              و املواثيقو
  :ى اآليتلع

 قواعـد االتفاقيـات   و القوانني الوطنية لبحث مدى انسجامها مع مبادئ       و دراسة التشريعات   )أ (
 ؛الرفع بالتعديالت املقترحة واملعاهدات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان اليت صادقت عليها اجلمهورية اليمنيةو

نشر ثقافة  وىل حقوقه املكفولة يف الدستورتنميـة الوعي القــانونـي للمـواطـن بإرشاده إ  )ب (
  .ع عرب خمتلف وسائل التوعيةاط املُجتمحقوق اإلنسان يف أوس

ويتمثل حتليل موضوعات مؤمتر احلوار يف استعراض التشريعات الوطنية واملواثيق اإلقليمية والدولية املرتبطة   - ١٠٥
ريعات القتراح اإلصالحات القانونية الالزمة اليت تصل بالعدالة اجلنائية هبدف الوصول إىل مكامن القصور يف التش      

 .بالنصوص الوطنية إىل مستوى النصوص الدولية

  وخطوات التحليل إعداد منوذج

 : خطوة وضعت يف شكل مصفوفة واحتوت على التفاصيل اآلتية١٢شتمل النموذج الذي مت إعداده ا  - ١٠٦

   حتديد قائمة احلقوق:اخلطوة األوىل

       محايـة        تكفل    ُ                                                  ُجملة من املبادئ املتعلقة بالعدالة اجلنائية اليت              تناولت  حقاً ٣٤ قائمة من احلقوق   مت حتديد   - ١٠٧
                         ً                                                        سواء ومتثل هذه احلقوق حقوقاً لألفراد يف إطار نظام العدالة اجلنائية يف اليمن                                          ٍ      حقوق املتهم واجملين عليه على حدٍ     

ُ                وُوزعت تلك احلقوق     :على أربعة حماور 

              املـسـاواة    ،                احلق يف احلياة   :رجت حتت هذا البند عشرة حقوق متعلقة باآليت       مبادئ عامة واند    )أ(
               حق اللجوء إىل      ،                                                           ال جرمية وال عقوبة إال بنص قانوين وعدم رجعية القوانني           ،                       احلق يف منع التعذيب     ،             أمام القانون 

                             سية أو غري اإلنسانية أو املشينة                                 احلق يف عدم التعرض للمعاملة القا ،                     عدم التمييز يف املعاملة  ،                 احملاكمة العادلة ،      القضاء
       حرية  ،     الدين   و             حرية املعتقد ،                           احلق يف احلصول على تعويض عادل    ،                   عند تنفيذ العقوبة                                  أثناء االعتقال أو احملاكمة أو    

   ؛      التعبري   و     الرأي

          حتجـاز   ال      عدم ا : واندرج حتت هذا البند سبعة حقوق متعلقة باآليت        :حتجاز والتحقيق الأثناء ا   )ب(
         عـدم    ،                                          معرفة املتهم بالتهم املنـسوبة إليـه        ،                 احلق يف الدفاع    ،                       افتراض براءة املتهم    ،           مبسوغ قانوين                أو القبض إال    

   ؛                                       ً  االحتجاز أو احلبس يف األماكن املخصصة قانوناً ،      حتجازه ا                                 إخطار من خيتاره املقبوض عليه فور  ،             حتجاز التعسفي ال ا
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   ؛                   استيفاء طرق الطعن ،     شخصية             ولية اجلزائية  ؤ   املس :أثناء احملاكمة واندرج حتت هذا البند  )ج(

  .أثناء قضاء مدة العقوبة  )د(

                   الفصل بني الفئات،  ،                     وجود سجل بيانات للسجني: متعلقة باآليت واندرج حتت هذا البند أربعة عشر حقاً  - ١٠٨
                       سـتخدام أدوات تقييـد    ا      عدم  ،                       توفري اخلدمات الطبية    ،                     التمارين الرياضية   ،                      توفري الطعام واملاء    ،                النظافة الشخصية 

               حفـظ متـاع    ،            توفري الكتب ،                      االتصال بالعامل اخلارجي ،                                           تزويد السجناء باملعلومات وحقهم يف الشكوى    ،    حلرية ا
                                    تنمية عالقات السجني االجتماعيـة       ،                  انتقال السجناء   ،                                                 اإلخطار حباالت الوفاة أو املرض أو النقل، اخل         ،       السجناء

  .                 ورعايته بعد السجن

  تعريف احلقوق: اخلطوة الثانية

                                                                                        ع تعاريف لكل تلك احلقوق حبسب ما يتوافق مع التعاريف اإلقليمية والدولية والقوانني الوطنية ومبا     مت وض  - ١٠٩
  .                                              يتوافق مع مفهوم العدالة اجلنائية يف السياق اليمين

  الدستور: اخلطوة الثالثة

ائمة احلقوق الدستور ووضع كل نصوص املواد املتصلة بالتحليل أمام ما يناسبها يف ق متت دراسة كل مواد  - ١١٠
  .)اخلطوة الثانيةانظر (ومواطن اخللل ومقارنتها بتعاريف احلقوق  وذلك هبدف حتديد الثغرات واإلشكاليات

   التشريعات الوطنية:اخلطوة الرابعة

مت حتديد أهم القوانني واللوائح الوطنية املتصلة بالعدالة اجلنائية ودراستها ووضع كل نصوص املواد املتصلة   - ١١١
 اإلجراءات  قانون-  العقوبات اجلرائم وقانون( :يل أمام ما يناسبها يف قائمة احلقوق ومتثلت تلك القوانني يفبالتحل
قانون الـسلطة    - لالئحة التنفيذية لقانون تنظيم مصلحة السجون        ا -  قانون تنظيم مصلحة السجون    -  اجلزائية

 قـانون رعايـة   -  قانون حقوق الطفـل  -  احملاماة  قانون تنظيم-  قانون املرافعات - القانون املدين    - القضائية  
 قـانون   - قانون اجلرائم والعقوبات العسكرية      -  قانون االختطاف والتقطع     -  قانون رعاية املعاقني     - األحداث  

 قانون مكافحة االجتار واالسـتعمال غـري        -  الالئحة التنظيمية لقانون رعاية األحداث       - الصحافة واملطبوعات   
  .)ات واملؤثرات العقليةوعني للمخدراملشر

  الحتياجات اخلاصةاالعتبارات لذوي ا: اخلطوة اخلامسة

 -   الطفـل -  املرأة(ملساواة أمام القانون فيما خيص      وهنا مت التحليل ملعرفة إىل أي مدى مت االلتزام مببدأ ا            - ١١٢
  .)ذوي اإلعاقة

   املواثيق اإلقليمية:اخلطوة السادسة

 :اآلتيةتناول التحليل املواثيق   - ١١٣
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  ؛امليثاق العريب حلقوق اإلنسان  )أ(

  .نسان يف اإلسالمإلإعالن القاهرة حول حقوق ا  )ب(

   املواثيق الدولية:اخلطوة السابعة

 :تناول التحليل املواثيق اآلتية  - ١١٤

  ؛اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان  )أ(

  ؛العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية  )ب(

  ؛ الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصرياالتفاقية  )ج(

  ؛اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة  )د(

  ؛االتفاقية الدولية ملناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية أو غري اإلنسانية أو املهينة  ) ه(

  .اتفاقية حقوق الطفل  )و(

  ملشاكلحتديد الثغرات وا :اخلطوة الثامنة

اخلطوتـان الرابعـة    (والناجتة عن عدم توافق النصوص الوطنيـة        املشاكل والثغرات    مت حتديد العديد من     - ١١٥
 اخلطوتان الـسادسة  (قليمية والدولية   إل وكذلك بني االتفاقيات ا    ،)اخلطوة الثانية (مع تعاريف احلقوق    ) واخلامسة

  .)اخلطوة الثانية(وتعاريف احلقوق ) السابعةو

   حتديد مناطق الثغرات:التاسعةاخلطوة 

  . نتجت من عملية التحليل اليتواملشاكل مت حتديد التشريعات اليت شكلت بعض نصوصها مناطق للثغرات  - ١١٦

   حقوق أخرى ذات صلة بالثغرات واملشاكل:اخلطوة العاشرة

  .لتحليلالعديد من احلقوق ذات الصلة بالثغرات واملشاكل الناجتة من عملية ا ظهرت لدينا  - ١١٧

  الوطنية املرتبطة باملشاكل والثغرات ستراتيجياتالا :اخلطوة احلادية عشرة

مت حتديد السياسات واالستراتيجيات القائمة اليت هتدف إىل التغلب على اإلشكاليات ذات الصلة بالعدالة                - ١١٨
  .اجلنائية اليت مت تعريفها

   املالحظات والتوصيات:اخلطوة الثانية عشرة

  . التشريعاتالفجوات يف وأاملشاكل  املالحظات والتوصيـات املقترحة للتغلب علىمثلت   - ١١٩
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  لة اجلنائية حولامثال تطبيقي ملا جاء يف وثيقة التحليل القانوين املتعلقة بالعد
  احلق يف عدم التعرض للتعذيب

  مبادئ عامة
  ٣احلق رقم 

  لتعذيبل عدم التعرضاحلق يف  موضوع احلق قمالر

تلتزم الدولة مبنع أي عمل يقـوم بـه            تعريفه ١
نه أمل  من أو بتواطئهم ينتج     وموظفون عمومي 

ـ   اً  أو عذاب شديد، جسدي     اً،كان أم عقلي
 بشخص ما بقصد احلصول من      يلحق عمداً 

هذا الشخص، أو من شخص ثالث، علـى        
معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على       
عمل ارتكبه أو يشتبه يف أنه ارتكبه، هـو         

ص ثالث أو ختويفه أو إرغامه هـو        أو شخ 
 أو عندما يلحق مثل     - أو أي شخص ثالث     

هذا األمل أو العذاب ألي سبب من األسباب        
 كمـا تقوم .كان نوعهاً يقوم على التمييز أي

الدولة بتوفري احلماية من حـدوث تلـك        
األفعال وتعاقب مرتكبيها وعلـى الدولـة       
تعويض ضحايا التعذيب وإعادة تأهيلـهم      

 جيـوز بأي حال من األحوال االحتجاج وال
 .بأي ظرف كمربر للتعذيب

 

  ٤٨املادة  الدستور ٢
جيوز القبض على أي شخص     ال    )ب(  

أو تفتيشه أو حجزه إال يف حالـة التلـبس          
أو بأمر توجبه ضرورة التحقيق وصيانة األمن 
يصدره القاضي أو النيابة العامــة وفقـاً        

راقبـة أي   ألحكام القانون، كما ال جيوز م     
شخص أو التحري عنه إال وفقاً للقـانون،        
وكل إنسان تقيد حريته بأي قيد جيـب أن         
تصان كرامته وحيظـر التعـذيب جـسدياً        
أو نفسياً أو معنوياً، وحيظر القـسر علـى         
االعتراف أثناء التحقيقات، ولإلنسان الذي     
تقيد حريته احلق يف االمتناع عن اإلدالء بأية        

وحيظـر حـبس     اميه،أقوال إال حبضور حم   
أو حجز أي إنسان يف غري األماكن اخلاضعة        
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لقانون تنظيم السجون، وحيـرم التعـذيب       
واملعاملة غري اإلنسانية عند القبض أو أثنـاء        

  .فترة االحتجاز أو السجن
حيدد القانون عقاب من خيالف       ) ه(  

أحكام أي فقرة من فقرات هذه املادة، كما        
ضرار اليت قد   حيدد التعويض املناسب عن األ    

تلحق بالشخص من جراء املخالفة، ويعتـرب       
التعذيب اجلسدي أو النفسي عند القبض أو       
االحتجاز أو السجن جرمية ال تسقط بالتقادم 
ويعاقب عليها كل من ميارسها أو يأمر هبا أو 

  .يشارك فيها
 ٦املادة   قانون اإلجراءات اجلزائية  لتشريعات الوطنيةا  ٣

هم أو معاملته بطريقـة     حيظر تعذيب املت    
غري إنسانية أو إيذائه بدنياً أو معنوياً لقـسره         
على االعتراف وكل قول يثبت أنه صدر مـن         
أحد املتهمني أو الشهود حتت وطأة شيء ممـا         

  .ذكر يهدر وال يعول عليه
  ٣٨املادة 

ينقضي احلق يف مساع الدعوى اجلزائيـة       
يف اجلرائم اجلسيمة مبضي عشر سنوات من يوم   

قوع اجلرمية فيما عدا اجلرائم املعاقب عليهـا        و
بالقصاص، أو تكون الدية أو األرش إحـدى        
العقوبات املقررة هلا ويف اجلرائم غري اجلسيمة       
مبضي ثالث سنوات من يوم وقوع اجلرمية كل        

  .٤٠لمادة لذلك ما مل ينقطع التقادم وفقاً 
  ٧١املادة 

حيجز املقبوض عليه يف مكان منفـصل         
ن املخصص للمحكوم عليهم ويعامل     عن املكا 

بوصفه بريئاً وال جيوز إيذاؤه بدنياً أو معنويـاً         
 .للحصول على اعتراف منه أو ألي غرض آخر

 ١٦٦املادة   قانون اجلرائم والعقوبات    ٤

يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على عـشر          
سنوات كل موظف عام عذب أثنـاء تأديـة         

بنفـسه  وظيفته أو استعمل القوة أو التهديـد        
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أو بواسطة غريه مع متهم أو شاهد أو خـبري          
حلمله على االعتراف جبرمية أو علـى اإلدالء        
بأقوال أو معلومات يف شـأهنا وذلـك دون         
إخالل حبق اجملين عليه يف القصاص أو الديـة         

  .رشألأو ا
  ٢٤١ املادة

يعاقب بالدية املغلظة واحلـبس مـدة         
ال تزيد على مخس سنوات من اعتدى علـى         

المة جسم غريه بأية وسيلة ومل يقصد مـن         س
   .ذلك قتالً ولكن االعتداء أفضى إىل املوت

  ٢٤٢ املادة
 اإلصابةتتحقق العاهة املستدمية إذا أدت        

إىل قطع أو انفصال عضو أو بتر جـزء منـه           
أو فقد منفعته أو نقصها أو تعطيـل وظيفـة          
إحدى احلواس تعطيالً كلياً أو جزئياً بـصورة        

عترب يف حكم العاهة كـل تـشويه         وي .دائمة
  .جسيم ال حيتمل عادة زواله

  ٢٤٣ املادة
يعاقب بالقصاص مبثل ما فعل كل مـن          

حلق جبـسمه   أاعتدى على غريه بأي وسيلة و     
عمداً عاهة مستدمية بأن قصم له مفصالً أو قلع 
له عيناً أو صلم له أذناً أو أحدث به جرحـاً           

ين على  ذا اقتصر فعل اجلا   إميكن ضبط مقداره ف   
ذهاب معىن طرف أو حاسة مع بقاء الصورة        إ

أو إذا امتنع القصاص أو سقط بغري العفو باجملان 
رش واحلبس مدة ال تزيـد      ألعوقب بالدية أو ا   

 االعتداء إىل   أفضىعلى سبع سنوات، أما إذا      
عاهة مستدمية دون أن يقصد اجلاين إحداثها فإنه 
 يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات       

  .األحوالرش على حسب ألفضالً عن الدية وا
  ٢٤٤ املادة

رش واحلبس مدة ال تزيد على أليعاقب با  
رش والغرامة من اعتدى على سالمة      ألسنة أو ا  

جسم غريه بأي وسيلة وأحدث بـه جرحـاً         
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ال ينضبط مقداره أو تسبب عن ضرر بالصحة        
إذا مل ينجم عن االعتداء مرض أو عجز عـن          

مدة تزيد عن عشرين يوماً،     األعمال الشخصية   
وتكون العقوبة احلبس مدة أقـصاها ثـالث        

 أفضىرش إذا   ألسنوات أو الغرامة فضالً عن ا     
االعتداء إىل مرض أو عجـز عـن األعمـال          

   .الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوماً
  ٢٤٥ املادة

رش على حـسب    أليعاقب بالدية أو با     
األحوال من تسبب خبطئه يف املساس بـسالمة        

 غريه وباحلبس مدة ال تزيد على سنة أو         جسم
 نشأ عن اجلرمية عاهة مستدمية أو       وإذابالغرامة  

 اجلاين مبا توجبه عليه     إخاللإذا وقعت نتيجة    
أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو خمالفتـه         
للقوانني واللوائح أو كان حتت تأثري سـكر أو    
ختدير عند وقوع احلادث كانت عقوبته احلبس       

   .زيد على سنتني أو الغرامةمدة ال ت
  ٢٥٤ املادة

يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على سنة أو          
بالغرامة كل من هدد غـريه بـأي وسـيلة          
بارتكاب جرمية أو بعمل ضار أو بعمل يقـع         
عليه أو على زوجه أو أحد أقاربه حىت الدرجة         
الرابعة إذا كان من شأن التهديد أن حيـدث         

   .فزعاً لدى من وقع عليه
  ٣١٣ دةاملا

يعاقب باحلبس مدة ال تتجاوز مخـس         
سنوات أو بالغرامة كل من يبعث قـصداً يف         

 به أو بـأي     اإلضرارنفس شخص اخلوف من     
شخص آخر يهمه أمره وحيمله بذلك وبـسوء   
قصد على أن يسلمه أو يسلم أي شخص آخر         
أي مال أو سند قانوين أو أي شيء يوقع عليه          

  .ند قانوينبإمضاء أو ختم ميكن حتويله إىل س
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   ١٧٥املادة   القانون املدين    
اإلكراه هو محل القـادر غـريه علـى           

ما ال يرضاه قوالً أو فعالً حبيث لو خلي ونفسه 
ملا باشره ويكون بالتهديـد بـإتالف نفـس         
أو عضو أو بعض عضو أو بإيـذاء جـسيم          

العـرض أو الـشرف     أو بالتهديد مبا ميـس      
  .أو بإتالف املال

   ٣٠٤املادة 
 كان كل فعل أو ترك غري مشروع سواءٌ     

ناشئاً عن عمد أو شبه عمد أو خطأ إذا سبب          
للغري ضرراً، يلزم من أرتكبه بتعويض الغري عن        
الضرر الذي أصابه وال خيل ذلك بالعقوبـات        

  .املقررة للجرائم طبقاً للقوانني النافذة
 لفئـات   االعتبارات  ٥

  خاصة
  قانون رعاية األحداث  الطفل

  ١٤املادة 
ال جيوز اإلساءة يف معاملة احلـدث أو          

استخدام القيود احلديدية كما حيظر التنفيـذ       
بطريقة اإلكراه البدين على احملكـوم علـيهم        

  .اخلاضعني ألحكام هذا القانون
واملعاهدات  املواثيق  ٦

  اإلقليمية
 ٨املادة   امليثاق العريب حلقوق اإلنسان

حيظر تعذيب أي شخص بـدنياً        )أ(  
أو نفسياً أو معاملته معاملة قاسية أو مهينـة          

 .أو حاطة بالكرامة أو غري إنسانية

حتمي كل دولـة طـرف كـل         )ب(  
 .شخص خاضع لواليتها من هذه املمارسـات  

وتتخذ التدابري الفعالة ملنع ذلك وتعد ممارسـة        
عاقـب  هذه التصرفات واإلسهام فيها جرمية ي     

   .عليها ال تسقط بالتقادم
كما تضمن كل دولة طرف يف نظامها         

القانوين إنصاف من يتعرض للتعذيب ومتتعـه       
  .حبق رد االعتبار والتعويض
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  ٢املادة   إعالن القاهرة حلقوق اإلنسان يف اإلسالم    
ـ         وز سالمة جسد اإلنسان مصونة، وال جي

االعتداء عليها، كما ال جيوز املساس هبا بغـري         
  .مسوغ شرعي، وتكفل الدولة محاية ذلك

  ٢٠املادة 
ال جيوز القبض على إنسان أو تقييد حريته          

وال جيوز   .أو نفيه أو عقابه بغري موجب شرعي      
تعريضه للتعذيب البـدين أو النفـسي أو ألي         

ملنافية من أنواع املعامالت املذلة أو القاسية أو ا        
للكرامة اإلنسانية، كما ال جيـوز إخـضاع أي     
فرد للتجارب الطبيـة أو العلميـة إال برضـاه          
وبشرط عدم تعرض صحته وحياته للخطر، كما       
ال جيوز سن القوانني االستثنائية اليت ختول ذلك        

  .للسلطات التنفيذية
  : حلقوق اإلنسان من اإلعالن العاملي٥املادة   املواثيق واملعاهدات الدولية  مصادق  ٧

ــذيب     ــد للتع ــضاع أح ــوز إخ ال جي
 الالإنـسانية وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو       

  .أو احلاطة بالكرامة
 من العهد الدويل اخلـاص      ٧ و ٤املادتان    

  :باحلقوق املدنية والسياسية
  ٤املادة 
جيوز للدول األطراف يف العهـد        - ١  

دد حياة  احلايل، يف أوقات الطوارئ العامة اليت هت      
األمة واليت يعلن عن وجودها بصفة رمسيـة، أن         
تتخذ من اإلجراءات ما حيلها من التزاماهتا طبقاً        
للعهد احلايل إىل املدى الـذي تقتـضيه بدقـة          
متطلبات الوضـع علـى أن ال تتنـاىف هـذه           
اإلجراءات مع التزاماهتا األخرى مبوجب القانون      

لعنصر زاً على أساس ايالدويل ودون أن تتضمن متي
أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الديانة أو األصل          

  .االجتماعي فقط
ليس يف هذا النص ما جييز التحلل         - ٢  

 ٧و ٦من االلتزامات املنصوص عليها يف املـواد        
 .١٨و ١٦و ١٥و ١١ و٢و١ اتفقر ال٨و
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على كل دولة طـرف يف العهـد          - ٣  
احلايل أن تستعمل حقها يف التحلل من التزاماهتا        

تبلغ الدول األخرى األطراف يف العهد احلايل       أن  
 العام لألمـم املتحـدة،      نيفوراً عن طريق األم   

بالنصوص اليت أحلت منها نفسها واألسباب اليت       
  وعليها كذلك وبالطريقة ذاهتا    .دفعتها إىل ذلك  

 .أن تبلغ نفس الدول بتاريخ إهنائها ذلك التحلل

  ٧املادة 
ــذيب     ــد للتع ــضاع أح ــوز إخ ال جي
 الالإنـسانية  للمعاملة أو العقوبة القاسية أو       وال

وعلى وجـه اخلـصوص،      .أو احلاطة بالكرامة  
ال جيوز إجراء أية جتربة طبية أو علمية على أحد          

  .دون رضاه احلر
  : من اتفاقية حقوق الطفل٣٧املادة 
  :تكفل الدول األطراف  
أال يعرض أي طفـل للتعـذيب         )أ(  

 العقوبة القاسية   أو لغريه من ضروب املعاملة أو     
وال تفـرض عقوبـة      . أو املهينة  الالإنسانيةأو  

 احلياة بسبب جـرائم     ىاإلعدام أو السجن مد   
يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن مثاين عشرة       

  ؛سنة دون وجود إمكانية لإلفراج عنهم
أال حيرم أي طفل من حريته بصورة   )ب(  

وجيب أن جيرى اعتقال     .غري قانونية أو تعسفية   
 للقـانون   الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقـاً      

وال جيوز ممارسته إال كملجأ أخري وألقصر فترة        
  ؛زمنية مناسبة

يعامل كل طفل حمروم من حريته        )ج(  
بإنسانية واحترام للكرامة املتأصلة يف اإلنـسان،       

 احتياجات األشخاص الذين بلغوا يوبطريقة تراع
فصل كل طفل حمروم من     وبوجه خاص، ي   سنه

حريته عن البالغني، ما مل يعترب أن مصلحة الطفل 
تقتضي خالف ذلك، ويكون له احلق يف البقاء        
على اتصال مع أسرته عن طريـق املراسـالت         

  ؛والزيارات، إال يف الظروف االستثنائية
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يكون لكل طفل حمروم من حريته        )د(  
احلق يف احلصول بسرعة على مساعدة قانونيـة        

عن احلق يف     ريها من املساعدة املناسبة، فضالً    وغ
الطعن يف شرعية حرمانه من احلرية أمام حمكمة        

 أن  أو سلطة خمتصة مستقلة وحمايدة أخرى، ويف      
  . البت بسرعة يف أي إجراء من هذا القبيليجير

  : من اتفاقية مناهضة التعذيب١املادة 
ألغراض هذه االتفاقيـة، يقـصد        - ١ 

ينتج عنـه أمل أو عـذاب       أي عمل   " بالتعذيب"
 ، يلحـق عمـداً    كان أم عقلياً  اً  شديد، جسدي 

بشخص ما بقصد احلصول من هذا الـشخص،        
أو من شخص ثالث، على معلومات أو علـى         
اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه        
يف أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو ختويفـه          

 أو عندما   - أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث        
ق مثل هذا األمل أو العذاب ألي سبب مـن          يلح

ـ      كـان نوعـه،    اً  األسباب يقوم على التمييز أي
أو حيرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنـه          
موظف رمسي أو أي شخص آخـر يتـصرف         

وال يتضمن ذلك األمل أو العذاب    .بصفته الرمسية 
الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو املالزم هلذه        

 .ون نتيجة عرضية هلاالعقوبات أو الذي يك

ال ختل هذه املادة بأي صك دويل         - ٢  
أو تشريع وطين يتضمن أو ميكـن أن يتـضمن          

  .ذات تطبيق أمشلاً أحكام
  : من اتفاقية مناهضة التعذيب٤املادة 
تضمن كل دولة طرف أن تكون         - ١  

مجيع أعمال التعذيب جرائم مبوجـب قانوهنـا        
ي شخص  اجلنائي، وينطبق األمر ذاته على قيام أ      

بأية حماولة ملمارسة التعذيب وعلى قيامه بـأي        
 .ومشاركة يف التعذيباً عمل آخر يشكل تواطؤ

جتعل كل دولة طرف هذه اجلرائم        - ٢  
مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسـبة تأخـذ يف        

  .االعتبار طبيعتها اخلطرية
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  : من اتفاقية مناهضة التعذيب١٢املادة 
تضمن كل دولة طرف قيـام سـلطاهتا           

ملختصة بإجراء حتقيق سريع ونزيه كلما وجدت       ا
من   أسباب معقولة تدعو إىل االعتقاد بأن عمالً      

أعمال التعذيب قد ارتكب يف أي من األقـاليم         
  .اخلاضعة لواليتها القضائية

  : من اتفاقية مناهضة التعذيب١٤املادة 
تضمن كل دولة طرف، يف نظامها        - ١ 

مـال  القانوين، إنصاف من يتعرض لعمل من أع      
التعذيب ومتتعه حبق قابل للتنفيذ يف تعويض عادل 
ومناسب مبا يف ذلك وسائل إعادة تأهيله علـى         
أكمل وجه ممكن، وىف حالة وفاة املعتدى عليـه   
نتيجة لعمل من أعمـال التعـذيب، يكـون         
 .لألشخاص الذين كان يعوهلم احلق يف التعويض

ليس يف هذه املادة ما ميس أي حق          - ٢  
 أو لغريه من األشخاص فيما قـد        للمعتدى عليه 

  .يوجد من تعويض مبقتضى القانون الوطين
ــرات   ٨ ــد الثغ حتدي

  واملشاكل
عدم وجود تعريف للتعـذيب       - ١  

 .يف القانون

 من قانون اإلجراءات ٣٨املادة    - ٢  
اجلزائية تنص على عدم مسـاع الـدعوى        
اجلزائية يف اجلرائم اجلسيمة بعد مضي عشر       

جلرميـة باسـتثناء    سنوات من يوم وقوع ا    
اجلرائم املعاقب عليها بالقصاص أو الدية أو       
االرش، وقد صنفت جرائم التعذيب ضمن      
اجلرائم اجلسيمة باعتبار أن عقوبتها عـشر       

 من قانون اجلرائم    ١٦٦ سنوات بنص املادة  
والعقوبات وبذلك تكون وقائع التعـذيب      
من اجلرائم اليت ال تسمع فيهـا الـدعوى         

 عشر سنوات من وقوعها    اجلزائية بعد مضي  
وهو ما يتعارض كلياً مع النص الدستوري       

 الذي اعتـرب جرميـة التعـذيب        ٤٨ رقم
اجلسدي أو النفسي أو املعنوي جرميـة ال        

  .تسقط بالتقادم
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  لتعذيبل عدم التعرضاحلق يف  موضوع احلق رقم

مل يشر التشريع الوطين صراحة       - ٣  
إىل وجوب تعويض ضحايا التعذيب من قبل 
الدولة واألشخاص الذين قاموا بارتكـاب      

 .ةتلك اجلرمي

أن التشريع الـوطين ال يلـزم         - ٤  
الدولة تبين برامج إلعادة تأهيـل ضـحايا        

 من اتفاقية   ١٤التعذيب مبا يتوافق مع املادة      
  .مناهضة التعذيب

منــاطق الثغــرات   ٩
  واملشاكل

قانون اجلرائم والعقوبات فيما يتعلـق       •
 . من اخلطوة الثامنة٤، ٣، ١ اتبالفقر

 فيما يتعلـق    اإلجراءات اجلزائية قانون    •
 . من اخلطوة الثامنة٢الفقرة ب

 

حقوق أخرى ذات    ١٠
ــالثغرات  ــلة ب ص

  واملشاكل

احلق يف عدم التعرض للمعاملة القاسية        •
أو غري اإلنسانية أو املشينة أثناء االعتقال 

  .أو احملاكمة أو عند تنفيذ العقوبة
  .لقضاءإىل ااحلق يف اللجوء   •
  .احلق يف التعويض  •
ــ  • ــق يف ع ــتخدام أدوات احل دم اس

  .تقييد احلرية

  

ات ــاسـالسي ١١
ت اـستراتيجيالوا

  املرتبطة باملشاكل

 الثالثة للتنمية والتخفيف اخلمسيةاخلطة   •
  .) حقوق اإلنسانحمور(من الفقر 

ستراتيجية الوطنية حلقوق اإلنـسان     الا  •
 .)اإلعدادقيد (

  

ــيات  ١٢ التوصـــ
  واملالحظات

ـ       - ١  رائم إضافة نص يف قانون اجل
والعقوبات يعرف التعذيب كمـا ورد يف       

 .اتفاقية مناهضة التعذيب

 من قـانون    ٣٨تعديل املادة     - ٢ 
بإضافة جرائم التعذيب    اإلجراءات اجلزائية، 

اجلسدي أو النفسي أو املعنـوي ضـمن        
االستثناءات الواردة يف املـادة باعتبارهـا       

 ٤٨لمـادة   لجرائم ال تسقط بالتقادم طبقاً      
 .من الدستور
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  لتعذيبل عدم التعرضاحلق يف  موضوع احلق رقم

إضافة نص إىل التشريع الوطين       - ٣  
لى وجوب تعويض ضحايا    عينص صراحة   

التعذيب من قبل الدولة واألشخاص الذين      
  .قاموا بارتكاب تلك اجلرمية

إضافة نص قانوين ينص على       - ٤ 
 الدولة بتبين برامج إلعـادة تأهيـل        إلزام

 من ١٤ضحايا التعذيب مبا يتوافق مع املادة       
 .اتفاقية مناهضة التعذيب

تبين الدولة بـرامج إلعـادة        - ٥ 
التأهيل النفسي واملعنوي وتوفري العنايـة،      

 .الرعاية الصحية لضحايا التعذيب

أمهية وجود جهاز وطين ختول       - ٦ 
له صالحيات واسعة إلجراء حتقيق سـريع       
ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تـدعو       
إىل االعتقاد بأن عمالً من أعمال التعذيب       

ملنـاطق اخلاضـعة    قد ارتكب يف أي من ا     
لوالية الدولة القـضائية واعتبـار قـضايا        

 .التعذيب من القضايا املستعجلة

 عقد مؤمتر احلوار األول العدالة اجلنائية يف التشريع اليمين

برعاية رئيس جملس الوزراء انعقد بصنعـاء مؤمتر احلوار الوطين األول املوسوم بالعدالة اجلنائية يف التشريع   - ١٢٠
 ١١- ١٠  الذي نظمته وزارة حقوق اإلنسان بالتعاون مع املعهد الدامنركي حلقوق اإلنسان خالل الفتـرة              اليمين،
خرباء ميثلـون أكثـر من مخسني مؤسسة حكومية ومنظمـة غـري             وقد شارك يف املؤمتر    .٢٠٠٨فرباير  /شباط

ممثلـون   وملعاهـد املتخصـصة،   قضاة، وأعضاء من النيابة والشرطة، واحملاماة وأساتذة يف اجلامعات وا         .حكومية
 وخرج املؤمترون جبملة من التوصيات اليت تصب يف جمرى حتقيق العدالة اجلنائية يف الواقع               .عــن اجملتمع املدين  

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

 املؤمترات القضائية - جيم 

جاء عقد املؤمترات القضائية هبدف الوقوف على أوجه القصور واالختالالت يف أداء أجهـزة الـسلطة                  - ١٢١
القضائية ومعاجلتها والعمل على تطوير أجهزهتا وفق استراتيجية شاملة تترجم يف خطط مدروسة يتم تطبيقها على 

  .أرض الواقع
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  املؤمترات الفرعية

عاجلة االختالالت واالرتقاء بأجهزة السلطة القضائية وتطويرها ومتهيداً لعقد املـؤمتر القـضائي             هبدف م   - ١٢٢
 يف عدد من "القضاء العادل أساس األمن والتنمية واالستثمار"األول عقدت املؤمترات القضائية الفرعية حتت شعار 

 .٢٠٠٣أكتوبر /ل تشرين األو٢ - سبتمرب / أيلول٢١حمافظات اجلمهورية خالل الفترة من 

  ٢٠٠٣جدول يبني املؤمترات القضائية الفرعية خالل عام 

  تاريخ االنعقاد  مكان االنعقاد
  ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٥- ٢١ أمانة العاصمة

  ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٤- ٢٣  عدن
  ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٩- ٢٨  إب

  ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٩- ٢٨  حضرموت
  ٢٠٠٣أكتوبر / األول تشرين١ - سبتمرب / أيلول٣  احلديدة
  ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول٢- ١  عمران

  املؤمتر القضائي األول

 وخرج بنتائج إجيابية يف اجتاه ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول١٥- ١٣عقد املؤمتر القضائي األول يف الفترة   - ١٢٣
يات ودعم قدسية القـضاء     السعي لتقييم سري العمل يف أجهزة السلطة القضائية لتعزيز اإلجيابيات ومعاجلة السلب           

  وهيبته واستقالله واحترام تنفيذ أحكامه، فضالً عن تفعيل التعاون بني أجهـزة الـسلطة القـضائية وأجهـزة                  
  .الضبط القضائي

 إجياد مدونة سلوك للمكلفني بإنفاذ القانون - دال 

واطنني حول اخلدمات   وقيمت فيه آراء امل    بعمل مسح ميداين   DEFIDقامت وزارة الداخلية بالتعاون مع        - ١٢٤
طار برنامج تطوير قطاع األمن املتكامل الذي يركز على إصـالح قطـاع             إاملقدمة من قطاع الشرطة وذلك يف       

 .الشرطة وإجياد مدونة سلوك للمكلفني بإنفاذ القانون

   اليت تؤثر يف تنفيذ االتفاقيةية أو املؤسسية التشريعالتطورات -  اًثالث
 بتنفيذ االتفاقية تشكيل اللجان ذات الصلة 

 على الدول ٤املادة  على إيراد تعريف شامل يوضح ما هو املقصود بالتعذيب وأوجبت نصت املادة األوىل  - ١٢٥
 وينطبق األمر ذاته على قيام أي شخص بأية ،أن تكون مجيع أعمال التعذيب جرائم مبوجب قانوهنا اجلنائي   ضمان

هذه اجلرائم مستوجبة    .ل آخر يشكل تواطؤاً ومشاركة يف التعذيب      حماولة ملمارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عم      
 من الثابت أن تشريعات اجلمهورية اليمنية وعلى وجه .للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ يف االعتبار طبيعتها اخلطرية
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اليمنية اجلمهورية   و اخلصوص الدستور وقانون اجلرائم والعقوبات قد حرمت حترمياً مطلقاً كافة أشكال التعذيب           
 ومبيثاق اجلامعة العربية واإلعالن العـاملي حلقـوق         ،أكدت يف دستورها التزامها مبا جاء يف ميثاق األمم املتحدة         

حبقوق اإلنسان    ال توجد يف تشريعاهتا ما يبيح املساس       .اإلنسان وقواعد القانون الدويل املعترف هبا بصورة عامة       
تفاقيات الدولية اليت صادقت عليها الكامل للحقوق اليت نصت عليها اويف سبيل النفاذ ال ،األساسية حتت أي مربر 

 :بالدنا مبا يف ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب شكلت العديد من اللجان هلذا الغرض وهي

   الوطنية مع االتفاقيات الدوليةجلنة مواءمة القوانني

جلنة   تشكيل ٢٠٠٤يونيه  /حزيرانء يف    أقر جملس الوزرا   ،يف خطوة هامة يف سبيل النفاذ الكامل للحقوق         - ١٢٦
اإلنـسان   حبقوق القوانني الوطنية يف ضوء االتفاقيات الدولية املتعلقة   قانونية من عدد من الوزارات تتوىل مراجعة      

 .صادقت عليها بالدنا للمواءمة بني التزامات اليمن الدولية يف جمال حقوق اإلنسان والقوانني السارية عامة اليت

 ع التعديالت القانونية لبعض القوانني اخلاصة باملرأة مراجعة مشرو

 بشأن مراجعة مشروع التعديالت القانونية لبعض القوانني        ٢٠٠٥ لعام   ٩٤ر جملس الوزراء رقم     صدر أم   - ١٢٧
اخلاصة باملرأة ومن تلك القوانني قانون اجلرائم والعقوبات وقانون تنظيم مصلحة السجون هبدف إزالة أي مـواد      

 .يف تلك القواننيمتييزية 

تشكيل جلنة ملراجعة التوصيات الواردة يف البيان اخلتامي الصادر عن مؤمتر احلوار األول العدالـة اجلنائيـة                 
 التشريع اليمن

 بشأن تشكيل جلنة ملراجعة التوصيات الواردة يف البيـان          ٢٠٠٨ لسنة   ٦٩ر رئيس الوزراء رقم     صدر أم   - ١٢٨
  /شـباط  ١١- ١٠األول العدالة اجلنائية يف التشريع اليمين املنعقد خالل الفترة          اخلتامي الصادر عن مؤمتر احلوار      

 :والذي تضمن ٢٠٠٨فرباير 

  .                                                                                 قانون اجلرائم والعقوبات يعرف التعذيب كما ورد يف اتفاقية مناهضة التعذيب                إىل          إضافة نص   )أ(
   ؛                                                           ليكون هذا التعريف ضمانة حلسن تطبيق النصوص املتعلقة هبذا املوضوع

   من     ٣٨          املادة  يف                        االستثناءات الواردة      إىل                                                     ضافة جرائم التعذيب اجلسدي أو النفسي أو املعنوي          إ   ) ب (
  ؛            من الدستور  ٤٨                                      ً        باعتبارها جرائم ال تسقط بالتقادم طبقاً للمادة                       قانون اإلجراءات اجلزائية 

   ً  وياً      ً      مادياً ومعن                            لى وجوب تعويض ضحايا التعذيب  ً   ةً ع                                  إضافة نص إىل التشريع الوطين ينص صراح   ) ج (
  ؛         ً                              ائم زيادةً على ما يلزم هلم من ديات وأروش                                                 من قبل الدولة واألشخاص الذين قاموا بارتكاب تلك اجلر

                                                                                   تشديد العقوبة التأديبية على كل موظف عام استغل منصبه أو وظيفته يف ممارسة عمل من أعمال    ) د (
  ؛        ً فة هنائياً                                                                   التعذيب بنفسه أو بواسطة غريه، وجعل هذه العقوبة تصل إىل الفصل من الوظي

 .    ٢٠٠٨     مايو  /      أيار  ٢٨                                  وقد بدأت هذه اللجنة أعماهلا بتاريخ    )   ه (
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  قرارات متصلة بتنفيذ االتفاقية 

 العامني املنصرمني أعدت وزارة حقوق اإلنسان أو شاركت يف إعداد جمموعة من القرارات اهلادفة               خالل  - ١٢٩
 وحققت الوزارة جناحاً يف سـعيها إىل        . اليمين إىل إعمال حقوق اإلنسان ومحاية حقوق فئات متعددة يف اجملتمع         

  : استصدار العديد من قرارات جملس الوزراء منها

 بشأن تشكيل جلنة برئاسة وزيـر الداخليـة تتـولَّى           ٢٠٠٣ لعام   ١٠٦ جملس الوزراء رقم     قرار  )أ(
  ؛رير بذلك إىل اجمللساستكمال عملية الرتول امليداين إىل السجون لإلطالع على أوضاع املساجني والسجون ورفع تق

 بشأن تنفيذ املقترحات التنفيذية لتنسيق عمل وزارة        ٢٠٠٤ لعام   ١٢٩قرار جملس الوزراء رقم       )ب(
 ؛مع الوزارات واجلهات األخرى ذات العالقة حبقوق اإلنسان حقوق اإلنسان

قريـر   بشأن املوافقة على التوصيات اليت تـضمنها ت       ٢٠٠٤ لعام   ١٩٨ جملس الوزراء رقم     قرار  )ج(
 ؛خبصوص السجون االحتياطية بأمانة العاصمة وزارة حقوق اإلنسان

  . بشأن اإلشراف واإلدارة داخل سجون النساء٢٠٠٤ لعام ١٩٩ جملس الوزراء رقم قرار  )د(

رجال الضبط القضائي  جراءات رفع الدعوى اجلزائية علىإصدر تعميم النائب العام بشان  ٢٠٠٥يف سنة   - ١٣٠
  .منألفراد الشرطة واأو

  القوانني اجلديدة ذات الصلة بتنفيذ االتفاقية

 جهداً يف مسرية التطوير والتحديث للنصوص القانونية لتكون أكثر مواءمة           ا أن اليمن ال تألو    دنود التأكي   - ١٣١
  : احدث هذه التشريعات اآليتنلالتفاقيات الدولية اليت صادقت عليها وم

                            قانون احلماية من العنف األسري

النصوص اليت تكفل محاية أيٍ      يتضمن العديد من     ٢٠٠٨ لسنة   ٦نون احلماية من العنف األسري رقم       قا  - ١٣٢
  :من أفراد األسرة من أي عنف أو إيذاء قد يتعرض له من قبل فرد آخر من أفراد أسرته ومن هذه النصوص ما يأيت

  ٤املادة 

ع أخر ذي عالقة تطبق أحكام هذا القـانون    مع مراعاة أحكام قانون العقوبات النافذ املفعول وأي تشري          - ١٣٣
  . األسريفعلى قضايا العن

تتمتع مجيع اإلجراءات واملعلومات املتعلقة بقضايا العنف األسري اليت تنظر أمام أي جهة ذات عالقـة                  - ١٣٤
  .بالسرية التامة

  .ية املختصةللمحكمة مراعاة التقارير املتعلقة بقضايا العنف املقدمة إليها من اجلهات الرمس  - ١٣٥
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  ٥ املادة

سرياً أ األشخاص الطبيعيني عنفاً ى الواقعة علم اجلرائم اليت ختتص هبا حمكمة اجلنايات تعترب اجلرائافيما عد  - ١٣٦
  .إذا ارتكبها أحد أفراد األسرة جتاه أي فرد آخر منها

  ٨ املادة

لقطاعني العام واخلاص إبالغ اجلهات على أي من مقدمي اخلدمات الطبية أو االجتماعية أو التعليمية من ا  - ١٣٧
وعلى املوظفني املكلفني اختـاذ      .سريأأهنا نامجة عن عنف      شعارهإاملختصة حال علمه أو مشاهدته آثار عنف و       

 .اإلجراءات الالزمة لضمان سالمة املتضرر من أفراد األسرة حال علمهم بأي من قضايا العنف األسري

 ٩ املادة

 من أفراد وضباط األمن العام االنتقال إىل مكان وقوع العنف األسري املدعى به يف               على الضابطة العدلية    - ١٣٨
 :أي من احلاالت التالية

  .هنا على وشك الوقوع أسري قائمة أوأعند ورود بالغ يتضمن أن هناك حالة عنف   )أ(

 .عند ورود بالغ يتضمن خرقاً ألمر محاية نافذ صدر وفقاً ألحكام القانون  )ب(

  ١١املادة 

جيوز ملدير إدارة محاية األسرة أو رئيس قسم محاية األسرة يف قضية متعلقة بالعنف األسري اختاذ أي من                    - ١٣٩
 :فراد أسرتهأاإلجراءات املبينة أدناه كتدبري محاية احترازي لضمان عدم التعرض للمتضرر أو أي من 

 .ألسرةتعهد من املشتكى عليه بعدم التعرض للمتضرر أو أي من أفراد ا  )أ(

 :حد أفراد أسرته ميكن اختاذ أي من اإلجراءات التاليةأيف حال وجود خطر على املتضرر أو   - ١٤٠

 ساعة إذا مل يكن هناك ٤٨ تزيد عن عدم السماح للمشتكى عليه بدخول البيت األسري ملدة ال  )أ(
 . لتأمني احلماية للمتضرر أو أي من أفراد األسرةىوسيلة أخر

حد أقسامها حلني أ ساعة يف إدارة محاية األسرة أو ٢٤ تزيد عن شتكى عليه ملدة الاالحتفاظ بامل  )ب(
 . من هذه الفقرة١ تأمني احلماية للمتضرر أو ألي من أفراد األسرة إذا تعذر اختاذ اإلجراءات املشار إليها يف البند

 قانون حقوق الطفل

                              واحتوى يف فصليه الرابـع          ٢٠٠٢       نوفمرب   /            تشرين الثاين     ١٩        بتاريخ      ٤٥     رقم                  حقوق الطفل  قانون     صدر  -    ١٤١
    :                                                                واخلامس على مواد قانونية ذات عالقة بتأهيل ورعاية احلدث وقضاء األحداث
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  الفصل الرابع

  رعاية وتأهيل األحداث 

  ١٢٤ ادةامل

ثين عشرة سنة يف أي قسم من أقسام الـشرطة أو سـائر   اال جيوز التحفظ على احلدث الذي ال يتجاوز سنه    - ١٤٢
األحداث  زة األمنية، بل جيب تكفيله لوليه أو وصيه أو املؤمتن عليه فإذا تعذر ذلك يتم إيداعه يف أقرب دار لتأهيلاألجه

  .مدة ال تزيد على أربع وعشرين ساعة وحيال بعدها إىل النيابة للنظر يف موضوعه وفقاً ألحكام قانون األحداث

جوز عند اقتضاء الضرورة القصوى التحفظ عليه يف مكان إذا جتاوز احلدث سن الثانية عشرة من عمره في  - ١٤٣
خاص به مينع غريه من االختالط به ممن هم أكرب منه سناً، يف أي قسم من أقسام الشرطة شريطة أن ال تزيد فترة                       

  .التحفظ على أربع وعشرين ساعة

  ١٢٥ ادةامل

 يالحق بأي عقوبة أو تدبري مما ينص        رتكب احلدث الذي ال يتجاوز عمره السنة العاشرة جرمية فال         اإذا    - ١٤٤
  . من قانون األحداث٣٦عليه قانون العقوبات وإمنا حيكم عليه بواحد من التدابري املنصوص عليها يف املادة 

  ١٢٦ ادةامل

 مع بيئة اجملتمع احمللي ومبا يكون       ءمجيب أن تكون دور ومؤسسات الرعاية االجتماعية مهيأة بشكل يتال           - ١٤٥
  :من شأنه

  ؛تسهيل االتصال بني الرتالء وذويهم واحمليط الواسع هبم  )أ(

  ؛أن تكون تدابريها الفنية ذاتية وبسيطة  )ب(

  ؛أن تراعي عزل الرتالء حسب الفئات العمرية  )ج(

أن تراعي حاجات الرتالء اخلاصة بأوضاعهم وأعمارهم وشخصياهتم وحتميهم مـن التـأثريات               )د(
  .فسياًالضارة هبم جسمانياً واجتماعياً ون

  ١٢٧ ادةامل

على دور ومؤسسات الرعاية االجتماعية اإلشراف ومتابعة تعليم وتأهيل احلدث يف خمتلف مراحل التعليم   - ١٤٦
والتأهيل وكذا بعد تأهيله والسعي لتمكينه من العمل يف املهنة املؤهل هلا حىت ال يتعرض بعد خترجه إىل انتكاسات 

ظروف احلياة ومصاعبها وجيب أن ال يذكر يف الشهادة املمنوحة له أنه حصل والعودة إىل اجلنوح نتيجة مواجهته ل
  .عليها أثناء إيداعه دار الرعاية أو املؤسسة االجتماعية
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  الفصل اخلامس

  قضاء األحداث

  ١٢٨ ادةامل

 يف يكون للموظفني الذين يصدر بتعيينهم قرار من الوزير بالتشاور مع وزير العدل صفة الضبطية القضائية  - ١٤٧
دوائر اختصاصاهتم فيما يتعلق بتقصي حاالت جنوح األحداث والتحري عنـهم وتلقـي وفحـص البالغـات                 

  .والشكاوي ومجع االستدالالت واملعلومات وإثباهتا يف حماضر وإرساهلا إىل اجلهات املختصة

  ١٢٩ ادةامل

 خاصة باألحـداث وفقـاً      تنشأ على مستوى أمانة العاصمة وسائر حمافظات اجلمهورية حمكمة أو أكثر            - ١٤٨
  .للنصوص واألحكام الواردة يف قانون األحداث

  ١٣٠ ادةامل

 يدافع عنه فإذا مل يكن قد اختار حمامياً تولت النيابة أو احملكمة             جيب أن يكون للحدث املتهم جبرمية حمامٍ        - ١٤٩
  .ندبه طبقاً للقواعد املقررة يف قانون اإلجراءات اجلزائية

  ١٣١ ادةامل

 حماكمة احلدث بصورة سرية وال جيوز أن حيضر حماكمة احلدث إال أقاربه والـشهود واحملـامون                 جتري  - ١٥٠
  .واملراقبون االجتماعيون

  .حيظر نشر اسم وصورة احلدث أو نشر وقائع احملاكمة أو ملخصها يف أية وسيلة من وسائل النشر  - ١٥١

  ١٣٢ ادةامل

  . يف الدعاوى املتعلقة هبذا القانون أو أي قانون آخريعفى األحداث من الرسوم واملصاريف القضائية  - ١٥٢

التعذيب وغريه من أفعال والتعويضات عن واألحكام،  واإلجراءات، ، واالهتامات، واالستفسارات،الشكاوى
  الالإنسانيةو ة أو املهينأ ة القاسيةو العقوبأ ةضروب املعامل

 تلقي البالغات والشكاوى 

                                            نتهاك حقوق األفراد واجلماعات من أهم اجملاالت اليت  ا                       ت والشكاوى عن حاالت                             ميثل التعامل مع البالغا     -    ١٥٣
      وقد .                             ً      ً                                                               توليها وزارة حقوق اإلنسان أمهيةً بالغةً ومن خالل النظر إىل عدد الشكاوى والبالغات الواردة إىل الوزارة      

     ٣١٣   و      شكوى   ٣٨٢       منها    ٦٩٥           ً                 شكوى وبالغاً، مت التعاطي مع    ٩٣٦   ،    ٢٠٠٧            لعام املنصرم                   تلقت الوزارة خالل ا
    .                                                                                     مت دراستها وحتليلها وتصنيفها واقتراح احللول فيما يتعلق بالقضايا الداخلة حتت دائرة االختصاص      ً بالغاً
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                                                                                     وردت تلك البالغات والشكاوى عن طريق أفراد أو منظمات جمتمع مدين ومنظمات دولية عاملة يف جمال   -  ٤  ١٥
                                                       ت الوزارة على تطوير آلية حمددة للتعامل مع تلـك                  وقد عمل   .                                           حقوق اإلنسان وما مت رصده عن طريق الصحف       

                                                                                                         الشكاوى والبالغات تشمل التحري عن حقيقة البالغ وحتديد احلقوق املنتهكة ومن مث التنسيق مـع اجلهـات                 
   .       نتهاكات ال                                           ختاذ اإلجراءات الكفيلة بالتعامل اجلاد مع تلك ا ال                   احلكومية ذات العالقة 

     ً                                عدداً من الشكاوى والبالغات حول حدوث     ٢٠٠٨-     ٢٠٠٧      لعامني                             تلقت وزارة حقوق اإلنسان خالل ا  -    ١٥٥
   .                                                                               حاالت تعذيب من قبل املكلفني عن إنفاذ القانون واختذت إجراءاهتا للتعامل مع تلك القضايا

 التوسع يف أعداد النيابات العامة

صة بإجراء حتقيق تضمن كل دولة طرف قيام سلطاهتا املخت" من اتفاقية مناهضة التعذيب ١٢جاء يف املادة   - ١٥٦
رتكب يف أي من    ا وجدت أسباباً معقولة تدعو إىل االعتقاد بأن عمالً من أعمال التعذيب قد                  كلماسريع ونزيه   

متابعة  وضماناً لإلعمال الكامل ملا جاء يف هذه املادة فقد أنيط بالنيابة العامة           " األقاليم اخلاضعة لواليتها القضائية   
 أعمال االستدالل ومباشرة التحقيق االبتدائي حىت اإلحالة إىل احملاكم ومتثيل االهتـام  سري القضايا ابتداًء من إدارة  

عتبارها هيئة مـن هيئـات الـسلطة        ذ والصادرة يف الدعوى اجلنائية با     واملبادرة إىل تنفيذ األحكام الواجبة التنفي     
هزة الدولة يسعى إىل احلقيقة مدفوعاً  وتقوم بعملها باعتبارها جهازاً من أج.القضائية هتدف إىل حتقيق غاية العدل

مبقتضيات املصلحة العامة ال فرداً عادياً يتنازع مع املتهم، فالنيابة خصم غري عادي، إذ تسعى إىل إظهار احلقيقة                  
 .اجملردة ولو لصاحل املتهم

لغ عدد أعضاء    وقد ب  . اجلغرايف يف أعمال النيابة العامة ليشمل عموم حمافظات اجلمهورية               التوسعوقد مت     - ١٥٧
 :خمتلفني حبسب الدرجة وذلك على النحو اآليت  عضوا٩٢٣ً ،٢٠٠٥النيابة العامة خالل عام 

 ؛٢نائب عام عدد   )أ(

 ؛١ عدد :حمامٍ عام أول  )ب(

 ؛١٧ عدد :لفحمامٍ عام أ  )ج(

 ؛٥ عدد :اءحمامٍ عام ب  )د(

 ؛١٧ عدد :رئيس نيابة أول  ) ه(

 ؛٤٨ عدد :لفرئيس نيابة أ  )و(

 ؛٧٧ عدد :اءئيس نيابة بر  )ز(

 ؛١٥٤ عدد :لفوكيل نيابة أ  )ح(

 ؛٢٢٥ عدد :اءوكيل نيابة ب  )ط(
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 ؛٢٥٦ عدد :لفمساعد نيابة أ  )ي(

 ؛١١٩ عدد :اءمساعد نيابة ب  )ك(

 .١ عدد :معاون نيابة  )ل(

 أعمال الرتول امليداين لتقصي احلقائق 

 ووزارة  ، والنيابة العامة  ، ووزارة الداخلية  ،ة العدل فإن أجهزة الدولة املختلفة كوزار     الواقع العملي    ومن  - ١٥٨
حقوق اإلنسان أجرت العديد من الرتوالت امليدانية التفتيشية على عدد من السجون يف خمتلف مدن ومـديريات                 

 كما أن اللجنة العليا لتفقد      ،شكاوى أم للتفتيش املفاجئ أو للتفتيش الدوري       اجلمهورية سواء كانت للتحقيق يف    
 قد نظمت عدد اًمن الزيارات امليدانيـة        ،لسجناء والسجون واملشكلة من عدد من اجلهات ذات العالقة        أحوال ا 

 ،ملختلف السجون حيث قامت مبقابلة السجناء لإلطالع على أحواهلم واالستماع إىل مـشاكلهم وشـكاواهم              
 والتأكد من خلو هذه املرافق من أشكال املعامالت الالإنسانية أو التعذيب 

 قامت وزارة العدل بزيارات تفقدية لعدد من احملاكم والنيابات االستئنافية واالبتدائية            ٢٠٠٤خالل عام     - ١٥٩
يف أمانة العاصمة وحمافظات صنعاء واجلوف وعدن ورمية وعمران وصعدة وحماكم أخرى يف عدد من حمافظـات                 

اكم االستئنافية واالبتدائيـة يف خمتلـف       طالع على سري العمل القضائي واإلداري يف احمل       الاجلمهورية، مت خالهلا ا   
األقسام واإلدارات والعوائق والصعوبات اليت تعترض عمل قضاهتا واحللول املقترحة للتغلب عليها وحثهم علـى               
مضاعفة اجلهود وااللتزام بالدوام الرمسي مبا حيقق إجناح احلملة الوطنية إلهناء القضايا املتعثرة واملتراكمة يف احملاكم     

راءات الالزمة إلجناحها مبا يكفل تقريب العدالة للمواطنني وسرعة إجناز قضاياهم وحثهم على التقيد الصارم واإلج
  .باألنظمة والقوانني وتسهيل إجراءات التقاضي

ويل ائها يف إصالح نزالئها عدد من مسؤ       وهبدف حتسني أوضاع السجون وتفعيل أد      ٢٠٠٤وخالل عام     - ١٦٠
  :عدد من السجون االحتياطية واملركزية نورد أمهها فيما يليالسلطة القضائية بزيارة 

زيارة عدد من السجون االحتياطية مبحاكم غرب وجنوب شرق وغرب وشرق أمانة العاصمة               )أ(  
طالع على أوضاع السجن والسجناء وتلمس الوالسجنان االحتياطيان مبحكميت مهدان وبين مطر مبحافظة صنعاء ل

ة وأحواهلم القانونية خصوصاً الذين مل يتم البت يف قضاياهم، وقد أمضوا فترات غري              أحواهلم وأوضاعهم الصحي  
ولني يف السجن ؤقصرية دون الفصل يف قضاياهم مما يؤثر وينعكس سلباً على حالتهم النفسية والصحية، ووجه املس

 ؛جزين بصورة غري قانونيةبضرورة االهتمام باألوضاع الصحية وتوفري املناخ املالئم للحجز واإلفراج عن احملت

زيارة سجن املنصورة املركزي مبحافظة عدن اطلع خالهلا على أوضاع السجن وأحوال السجناء،   )ب(  
وحث نيابة األموال العامة على رفع كشف بأمساء السجناء الذين قضوا فترة العقوبات احملددة عليهم، وال زالـوا      

  .هلااملالية اليت عليهم للبحث عن حلول ومعاجلات حمتجزين بسبب عدم استطاعتهم سداد املستحقات 
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 بتنفيذ عـدد مـن      ٢٠٠٧ ،٢٠٠٦ ،٢٠٠٥ ويف ذات السياق قامت وزارة حقوق اإلنسان يف األعوام          - ١٦١
ولني عـن  ؤقيـادة الـوزارة أم املـس        سواء من قبـل    ،الزيارات امليدانية إىل خمتلف السجون وأماكن االحتجاز      

  : على النحو اآليتاإلصالحيات والسجون فيها وذلك

 إىل أقسام الشرطة والبحث اجلنائي والنيابة العامة ملعاجلة مخس قضايا حتقق النجاح  امليداينالرتول  )أ(  
 واحدة بسبب عدم تعاون هيئة التفتيش القضائي بالنيابة العامة مع فريق الـرتول      يف حل أربع منها وُعلقت قضية     

  ؛٢٠٠٥امليداين 

 سجن حمافظة البيضاء للتأكد من بالغ باحتجاز مواطن بدالً عن أخيـه ومل              الرتول امليداين إىل    )ب(  
 وخالل ذلك .يسمح للموظف املختص بالدخول إىل السجن حبجة عدم وجود تصريح من رئيس مصلحة السجون

  مـن إحـدى القبائـل      ) حمتجزين كرهائن ( توصل املوظف املكلف بالرتول إىل وجود أكثر من عشرين شخصاً           
 ؛فظةيف احملا

) صنعاء، عدن، حلج، تعز، إب، ذمـار      : (تفقد أحوال السجون املركزية والسجناء يف حمافظات        )ج(  
 ؛٢٠٠٦سبتمرب /أيلول ١٤- ٦مبعية معايل وزيرة حقوق اإلنسان خالل الفترة من 

 ؛٢٠٠٦ العاصمة عام تفقد أحوال السجون االحتياطية يف أمانة  )د(  

 ؛ون االجتماعية والعمل ودار األمل للفتياتؤابع لوزارة الشتفقد وزيارة مشروع التسول الت  ) ه(  

 دور رعاية األيتام واإلصالحيات بالتعاون والتنسيق مع مجعية الصاحل االجتماعيـة            أحوالتفقد    )و(  
 ؛٢٠٠٦ )مركز الطفولة اآلمنة، دار التوجيه االجتماعي للبنني، دار رعاية األيتام(وتوزيع كسوة العيد يف كلٍ من 

خالل الزيارة تفقد املصحة النفـسية يف    مت ،٢٠٠٧مايو  /أيار السجن املركزي بصنعاء يف      زيارة  )ز(  
مناقشة   كما مت التقاء بالسجناء والتعرف على أحواهلم، ومت،السجن وسجن النساء ومراكز التدريب والتأهيل فيه   

دات ترحيبها يف القيام بتصحيح     العديد من القضايا وطرح بعض املالحظات على قيادة السجن وأبدت تلك القيا           
 ؛بعض االختالالت النامجة عن ضعف اخلربة لدى القائمني على هذه السجون

، نتيجة للشكاوى الكثرية اليت تلقتها الوزارة من ٢٠٠٧يونيه /الرتول إىل سجن رداع يف حزيران  )ح(  
  خبصوص أوضاع السجناء فيه،    أهايل بعض الرتالء يف السجن، وكذا الشكاوى واملناشدات املنشورة يف الصحف          

 ؛ حاالت كانت حمتجزة خالفاً للقانون فوراً، كما مت إطالق حالة رابعة بعد أسبوع من الرتول٣وقد مت إطالق 

 ومت رفع تقرير عن أحوال الـسجن        ،٢٠٠٧أغسطس  / آب ٨الرتول امليداين إىل سجن احلديدة        )ط(  
  :ب على تلك الزياراتوقد ترتَّ .والرتالء فيه

 تفصيلية عن أوضاع السجون والسجناء واحلاالت اليت حباجة إىل مساعدة وتقدميها   تقاريرإعداد    ‘١‘  
إىل جملس الوزراء الذي أصدر قرارات بإلزام اجلهات املعنية بتنفيذ التوصيات اليت رفعها الفريق              

  ؛إلصالح األوضاع السيئة اليت مت اكتشافها
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 من قبل اللجنـة     .ضوا فترة ثلثي املدة احملكوم هبا عليهم      إعداد كشف حباالت السجناء الذين أم       ‘٢‘  
   ه١٤٢٦وجرى اإلفراج عنهم يف شهري شعبان ورمضان        ،  العليا اخلاصة بتفقد أحوال السجون    

  ؛بتوجيهات رئيس اجلمهورية بعد دفع احلقوق املستحقة عليهم من اخلزانة العامة للدولة

 .نات يف السجن املركزي بصنعاء شهرياً بعض املساعدات العينية على السجيتوزيع  ‘٣‘  

 الرتول امليداين لتقصي حاالت التعذيب

يف إطار التحضري إلعداد تقرير اليمن الدوري حول مستوى تطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب املزمع تقدميه                 - ١٦٢
والسجون املركزية  عامةالنيابات ال واألمين و القضائيزخالل هذا العام نفذت الوزارة برنامج زيارة ميدانية للجها       

 مـدراء  لتقى الفريق خالهلا  ا)  أمانة العاصمة  -   حضرموت - تعز   -  احلديدة   - حجة  (واالحتياطية يف حمافظات    
ـ        ويل البحث اجلنائي  ؤمس و توقضاة احملاكم والنيابا   األمن  مـن  ةورؤساء أقسام الشرطة كما متت مقابلة جمموع

تضمني  رصد حاالت التعذيب إن وجدت، وقد مت       و الصحية و نيةطالع على أوضاعهم القانو   الاحملتجزين هبدف ا  
  .ستبيانات أُعدت هلذا الغرضاكافة تلك املقابالت يف 

اليت سهلت الوصول إىل نتائج واضحة حول مدى         البيانات الناجتة من تلك اللقاءات     وقد مت حتليل مجيع     - ١٦٣
    .عتوصيات جلنة مناهضة التعذيب ذات الصلة على أرض الواق تنفيذ

أوضـاع   و ساعد على تقدمي مالحظات عامة مبستوى أداء       وجتدر اإلشارة إىل أن برنامج الزيارة امليدانية        - ١٦٤
  .املنشأة العقابية واحللول واملقترحات اليت ميكن أن تعزز العمل يف هذا اجملال

  التوصيـات 

املؤسسات احلكومية املعنية وذلك  ووجه فريق الرتول امليداين مجلة من التوصيات تتعلق مبختلف الوزارات  - ١٦٥
  :على النحو اآليت

  صيات تتعلق بوزارة حقوق اإلنسانتو

  ؛ للمنشأة العقابية هبدف إعمال احلقوق املرتبطة بالسجناءتكثيف برامج الرتول امليداين  )أ(  

ـ             )ب( اون التنسيق الدائم واملستمر مع اجلهات املعنية وخصوصاً وزارة الداخلية ووزارة العـدل للتع
  ؛املستمر حول قضايا السجناء

  .تنفيذ دورات توعوية ملأموري الضبط القضائي  )ج(  

  توصيات تتعلق بوزارة الداخلية

  ؛تفعيل دور اجلهة املختصة بالرقابة واإلشراف على أماكن التوقيف واالحتجاز  )أ(  
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 ؛زأساء معاملة أي حمتج ول يف اجلهات األمنيةؤعدم التساهل يف معاقبة أي مس  )ب(

 ؛لتزام اجلهات األمنية بتنفيذ كافة القرارات القضائية وعدم عرقلتهاا  )ج(

 ؛بشأهنا ختاذ اإلجراءات القانونيةاستقبال شكاوى األفراد أو املوقوفني واتفعيل مسألة   )د(

 ؛توفري الغذاء املناسب والكايف للسجناء والعاملني يف بالسجن  ) ه(

 .حتسني البنية التحتية للسجون  )و(

  ق بوزارة العدل والنيابة العامةوصيات تتعلت

التنسيق مع وزارة الداخلية لتسهيل مهام السلطة القضائية والتعميم مبحاسبة أي موظف أمين ثبت   )أ(
  ؛عرقلته أو عدم تنفيذه أوامر وتوجيهات اجلهات القضائية

االستئناف وذلك وفقـاً     و وضع سقف أعلى تنظر خالله القضايا أمام النيابة واحملاكم االبتدائية           )ب(
 ؛)جسيمة أو غري جسيمة(لتصنيف اجلرائم 

 رفد احملاكم والنيابات بكوادر قضائية      -استقالل كل مديرية يف األمانة مبحكمة ونيابة خاصة باملديرية            )ج(
 ؛)خلإ - غري جسيم -جزائي جسيم ( ختصيص قاضٍ وعضو نيابة لكل نوع من القضايا -)  أعضاء نيابة-قضاء (

  .)مندوب يف أقسام الشرطة(توسيع وتفعيل دور النيابة العامة حبيث تشمل أقسام الشرطة   )د(

  توصيات تتعلق بوزارة الصحة

 ؛كاٍف للسجون االحتياطية واملركزية توفري كادر طيب  )أ(

  .توفري خمترب لفحص احملتجزين قبل إيداعهم السجن االحتياطي واملركزي  )ب(

  يب املهين ووزارة التربية والتعليموزارة التدربتوصيات تتعلق 

  ؛توفري وسائل تدريبية مهنية يتعلم من خالهلا السجني مهنة  )أ(

  .توفري كوادر تربوية لتعليم وتوعية املودعني لدى السجون  )ب(

  وزارة املياه والصرف الصحيبتوصيات تتعلق 

 ؛)سجناءتوفر املياه الصاحلة والكافية لل(حفر آبار وتوفري مضخات مائية   )أ(

  .جتهيز وحتسني املصارف الصحية وصيانتها بشكل دوري  )ب(



CAT/C/YEM/2 
Page 62 

 

بـبعض التزاماهتـا الـيت     بالوفاء بالدناحتول دون قيام اليت   اتصعوبال  - دال 
   مبوجب االتفاقيةتعهدت هبا

 :توجد العديد من الصعوبات اليت تعيق تنفيذ االتفاقية ونوجزها يف اآليت  - ١٦٦

          ً     األشد فتكاً    ا                                                     الشامل وخباصة يف األرياف ولدى اإلناث إحدى لقضاي                        الفقر مبفهومه  اتساع     يعد     ) أ (
                                                                               كما ميثل الفقر إحدى اإلشكاليات اهليكلية اليت تعيق عمليات التطوير واإلبداع يف ميدان وحرياته            حبقوق اإلنسان 

               قت الذي تتزايد                                                                                حقوق اإلنسان إذ تركزت اجلهود احلالية على تأمني احلد األدىن من احلقوق والعيش الكرمي يف الو
  ؛                                                              فيه مطالب االرتقاء احلضاري والنوعي يف احلقوق واحلريات العامة واخلاصة

                         من السكان يف اهلضبة الوسطى          يف املائة    ٦٨                                             اليمن تعاين من اختالل التوزيع السكاين حيث يتركز    ) ب (
             يف املائـة   ١٢          هل هتامـة                  من السكان وس             يف املائة    ١٣                                                          واجلبلية بينما تستوعب السواحل اجلنوبية والشرقية حوايل      

                                                                             وينعكس هذا التشتت يف صعوبة إيصال اخلدمات األساسية إىل كل التجمعـات                        يف املائة   ٥                   واهلضبة الصحراوية   
  ؛                                             السكانية وخاصة ما يتعلق بتوفري احملاكم والنيابات

        الدولية                                                                              عدم كفاية برامج التدريب احلالية يف جمال التعريف حبقوق اإلنسان الواردة يف االتفاقيات    ) ج (
                                                                       على وجه اخلصوص واملوجهة إىل مأموري الضبط القضائي والعـاملني يف            التعذيب                             بشكل عام واتفاقية مناهضة     

  ؛               املنشآت العقابية

عتمادات املالية الكافية لتغطية متطلبات الـسجون مـن األعمـال اإلنـشائية             العدم وجود ا    )د(
  ؛                            ها للمساجني بسبب شح اإلمكانيات                                     وتوفري مجيع املتطلبات واحلقوق الواجب تقدمي  والترميمات

  ؛              حاالت التعذيب   حول                  أو دراسات كافية        معلومات     أو       حصاءات إ         عدم وجود    )   ه (

   ؛                                   آليات الرقابة على املنشآت العقابيةتفعيل    عدم    ) و (

 .                                                                اجملتمعي باحلقوق والواجبات لدى شرحية كبرية من اجملتمع بسبب تفشي األميةالوعي     غياب    ) ز (

  اجلزء الثاين

  املطلوبة من جانب اللجنةةضافيإلومات ااملعل

بتوفري ( من توصيات اللجنة املتعلقة )ب(٨ سيتم خالل هذا اجلزء تقدمي معلومات حول ما جاء يف الفقرة  - ١٦٧
 العقيدة واجلنس للمشتكني بتعرضهم املزعوم للتعذيب وسـوء         ، املوقع اجلغرايف  ،معلومات تفصيلية توضح اجلرمية   

 . املقاضاة والعقوبات االنضباطية،ولني يف سلطة تطبيق القانون وكذا التحقيقاتاملعاملة من قبل مسئ

 وإزاء ذلك تتخذ احلكومة     ، ال ختلو من وجود مثل هذه املمارسات       -  مثل غريها من البلدان      - إن اليمن     - ١٦٨
يـضة أسـاءت     باعتبار إن هذه املمارسات فردية تصدر من نفـوس مر          ،املزيد من اإلجراءات الكفيلة مبحاربتها    

 فالدولة جادة يف حماربة مجيع أشكال التعذيب وذلك عرب عـدة            ،استخدام السلطة املوكلة إليها مبوجب القانون     
 .إجراءات وتدابري تشريعية وإدارية وتوعوية وعلى الواقع
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 -  انيةتطبيقاً ملبدأ حظر املعاملة الالإنـس      -  القانونية   لةاءلمسل  على سبيل املثال تعرض    ٢٠٠٣ففي عام     - ١٦٩
 صحيحية اختذهتا تات  إجراء  عرب لقانون يف عدد من احلاالت    ا من منتسيب الشرطة واألمن الذين ثبت جتاوزهم         عدٌد

هم  يف حق  وطبقتمخسني فرداً متت حماكمة بعضهم       و  حيث مت مساءلة أربعة     املختصة يف األعوام املاضية    السلطاُت
ما يـزال الـبعض    و.خر بدفع تعويضات ملن طاهلم األذىأُلزم البعض اآل وعقوبات التوقيف أو احلبس أو الفصل   

   .التحقيقات رهن آخرون ما زالوا واآلخر رهن احملاكمة

  كشف منتسيب الشرطة الذين ثبت جتاوزهم للقانون

  املتجاوزينعـدد  اليت مت ارتكاهبااملخالفة البند

 ٨  بالتحقيق معهمقيامهم على أشخاص أثناء االعتداء ١

 ١٩  السالح يف مواجهتهمواستخداملى املواطنني  عاالعتداء ٢

 ١٥  أو أثناء تبادل إطالق النار معهمضبطهم أشخاص مطلوبني أثناء قتل ٣

 ٩  للمواطننيواالبتزاز سلطتهم يف االحتيال استغالل ٤

 ٢  على زميله وإصابتهعتداءالا ٥

 ١  على القتلالتحريض ٦

 ٥٤ ايلاإلمج   

اإلنسان العديد من الشكاوى والبالغات الدولية حول وجود حاالت تعذيب ومت التواصل تلقت وزارة حقوق   - ١٧٠
 . واجلدول اآليت يوضح اإلجراءات اليت متت هبذا اخلصوص،مع اجلهات ذات العالقة واختاذ اإلجراءات املناسبة بشأهنا

  جدول يوضح حاالت التعذيب الواردة إىل وزارة حقوق اإلنسان
  ت بشأهناواإلجراءات اليت مت

 البند
اجلهة املتخذة 

  العام  نوع اإلجراء  املوضوع  لإلجراء
 أحيل إىل نيابة استئناف األمانة للتحقيق تعذيب

 أُحيل إىل نيابة استئناف األمانة للتحقيق  قتل من قبل جنود اجمللس احمللي
  النيابة العامة  ١

  
تعذيب من قبل إدارة البحـث      

  عمران/اجلنائي م
  إىل نيابة استئناف احملافظة للتحقيقأُحيل

٢٠٠٧  

شكوى نزالء إصـالحية هـربة      
  الذين تعرضوا ملعاملة غري إنسانية

 +أُحيل إىل مدير أمن األمانة للتحقيق       
 نزول ميداين لوزيرة حقوق اإلنسان

  الداخلية  ٢
  

  أُحيل إىل مدير أمن البيضاء للتحقيق  حالة تعذيب يف سجن رداع

٢٠٠٨  
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 البند
ة املتخذة اجله

  العام  نوع اإلجراء  املوضوع  لإلجراء
قيام شرطة اخلفـي باالعتـداء      

  بالضرب
  أُحيل إىل مدير أمن العاصمة للتحقيق

  أُحيل إىل مدير أمن األمانة للتحقيق قيام شرطة نقم باالعتداء
تعذيب جسدي وحماولة اغتصاب    
 وجتريده من ثيابه يف شرطة الصياح

  ير أمن األمانة للتحقيقأُحيل إىل مد

تعذيب من قبل إدارة البحـث      
 عمران/اجلنائي م

  أُحيل إىل مدير أمن عمران للتحقيق

شكوى أعيان قبيلة بين حسن وبين      
مطيان خبصوص تعرضهم للتعذيب    

  واالعتقال دون مسوغ قانوين

  أُحيل إىل مدير أمن حضرموت

    

   مدير أمن أمانة العاصمةأُحيل إىل تعذيب يف مباحث أمانة العاصمة

٢٠٠٧  

 نتائج الرتول امليداين لتقصي حاالت التعذيب

والـسجون املركزيـة     النيابات العامـة   و األمين و  القضائي زنفذت الوزارة برنامج زيارة ميدانية للجها       - ١٧١
 راءمـد  لتقى الفريق خالهلا  ا)  أمانة العاصمة  -  حضرموت   - تعز   -  احلديدة   - حجة  (واالحتياطية يف حمافظات    

ـ        مسئويل البحث اجلنائي   و توقضاة احملاكم والنيابا   األمن  مـن   ةورؤساء أقسام الشرطة كما متت مقابلة جمموع
تضمني  رصد حاالت التعذيب إن وجدت، وقد مت       و الصحية و احملتجزين هبدف اإلطالع على أوضاعهم القانونية     

ع إىل التوصيات اليت توصل إليها فريق الرتول  ُيرجى الرجو.ستبيانات أُعدت هلذا الغرضاكافة تلك املقابالت يف    
 .)١٢٠الفقرة (

  اجلزء الثالث

  وتوصياهتاجنة للااالمتثال الستنتاجات 
لالمتثـال   اجلمهورية اليمنيـة  معلومات عن التدابري اليت اختذهتا      سيتم خالل هذا اجلزء من التقرير تقدمي          - ١٧٢

 .تقرير بالدنا األول وذلك على النحو اآليت هناية نظرها لالستنتاجات والتوصيات املوجهة إليها من اللجنة يف

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء قصور التعريف الشامل للتعذيب :  من التوصيات اخلتامية)أ(٦ورد يف الفقرة   - ١٧٣
تـبين   توصي اللجنة الدولة العضو ب     :)أ(٧كما ورد يف الفقرة      . من املعاهدة  ١يف القانون احمللي املوجود يف املادة       

 . من املعاهدة وتعديل قانون العقوبات احمللية وفقاً لذلك١تعريف يشمل كل العوامل املوجودة يف املادة 
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  التعليق

  : من هذا التقرير حوللاجلزء األو نرجو الرجوع إىل ما جاء يف  - ١٧٤

نائيـة يف  مبادرة وزارة حقوق اإلنسان للمراجعة الشاملة لتشريعات وواقع التطبيق للعدالـة اجل             )أ(  
 ؛)٩٣، ٩٢، ٩١ ،٩٠الفقرات (اليمن 

  .)١٠٢ ،١٠١ ،١٠٠ ،٩٩ الفقرات(تشكيل اللجان ذات الصلة بتنفيذ االتفاقية   )ب(  

اليت تشمل ، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء طبيعة بعض العقوبات اجلنائية: من التوصيات)أ(٦ورد يف الفقرة   - ١٧٥
 توصي اللجنة الدولة :)ب(٧ كما ورد يف الفقرة ،قد خترق املعاهدةعلى وجه اخلصوص اجللد وبتر األعضاء واليت 

  .العضو باختاذ كل اإلجراءات املناسبة لضمان أن العقوبات اجلنائية تتوافق بالكامل مع املعاهدة

  التعليق

ة نوضح أن احلدود عقوبات مقررة من قبل الشارع الستيفاء حق اهللا تعاىل أي أهنا مقررة لصاحل اجلماع                  - ١٧٦
   .ومحاية النظام العام وصيانة حقوق اإلنسان وليست انتهاكاً كما ُيعتقد

إن مسقطات احلدود بشكل عام جتعل من تطبيق هذه العقوبات أمراً شبه مستحيل حيث تسقط احلدود                  - ١٧٧
وسـيلة   ويف الفقه الشرعي اليمين يسقط احلد إذا كانت          .يف القانون اليمين بأسباب خمتلفة كالرجوع عن اإلقرار       

  .اإلثبات هي القرائن فقط

 منه على أن لرئيس اجلمهورية أن يـأمر         ٤٨كما تضمن قانون اجلرائم والعقوبات اليمين النافذ يف املادة            - ١٧٨
 . وذلك يف ما ال يتعلق به حـق اآلدمـي          ،بتأخري إقامة احلد كما له أن يأمر بإسقاطه مىت اقتضت املصلحة ذلك           

  .ة إىل أخرىوختتلف مسقطات احلدود من عقوب

  : من قانون اجلرائم والعقوبات وتنص على مايأيت٢٩٩فمسقطات حد السرقة وردت يف املادة   - ١٧٩

  :يسقط حد السرقة إذا ثبت أمام احملكمة توفر حالة من احلاالت اآلتية  - ١٨٠

  ؛متلك الشيء املسروق بعد السرقة وقبل املرافعة أمام احملكمة  )أ(

 ؛دعوى امللك احملتملة  )ب(

 ؛نقص قيمة املال املسروق عن النصاب قبل تنفيذ احلد  )ج(

 ؛"خلإ ... عفو أصحاب املال املسروق قبل املرافعة أمام احملكمة  )د(

كما يسقط احلد يف السرقة لشبهة الرجوع عن اإلقرار وذلك وفقاً للمبادئ القضائية املقرة من                 ) ه(
 .١٩٩٩يوليه / متوز١٣ املوافق ٨٨ قرارها رقم الدائرة اجلزائية باحملكمة العليا للنقض واإلقرار يف
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فاالعتراف يأيت من البالغ ) إما باالعتراف أو بالبينة( فمن املعلوم أن الزنا يثبت بأحد أمرين :أما حد الزنا  - ١٨١
 وإذا وجب احلد على املتهم باعترافه مث رجع         ، فإذا انطبقت هذه الشروط وجب احلد      ،العاقل املختار أربع دفعات   

  . وال يصح االعتراف من املكره مادياً أو معنوياً. قبل احلد سقط عنهعنه

 يذكرون أهنم شاهدوا دخول ذكـر       ،أما البينة فهي أن يشهد على املتهم بفعل الزنا أربعة رجال عدول             - ١٨٢
بـةً   فإن مل يشاهدوا ذلك على هذه الصفة مل تكن شهادةً موج           ، كدخول املرود يف املكحلة    ،الرجل يف فرج املرأة   

 من قانون   ٢٦٦ وقد تضمنت مسقطات حد الزنا املادة        .ختلفوا يف الشهادة بطلت شهادهتم    ا وإذا   ،للحد يف الزنا  
  :اجلرائم والعقوبات وتنص على ما يأيت

  :يسقط حد الزنا وما يف حكمه إذا ثبت أمام احملكمة توفر حالة من احلاالت اآلتية  - ١٨٣

  ؛الله أو اختالل أحد شهودهختلّف شرط من شروط اإلحصان أو اخت  )أ(

 ؛إذا تأخر الشهود أو أحدهم عن البدء بالرجم بعد احلكم به  )ب(

 ؛عجز الشهود أو أحدهم عن البدء بالرجم بعد احلكم به  )ج(

  ؛اختالل الشهادة أو ختلف شرط من شروطها أو الرجوع فيها قبل التنفيذ  )د(

 ؛د قيام الشهادة عليها بالزناقول النساء إن املزين هبا عذراء أو رتقاء بع  ) ه(

 ؛دعوى الشبهة احملتملة  )و(

 ؛دعوى اإلكراه أو الضرورة  )ز(

 ؛خرس الزاين قبل إقراره أو قيام الشهادة عليه بالزنا  )ح(

 ؛رجوع احملكوم عليه عن اإلقرار إذا كان حكم اإلدانة قد ُبين عليه  )ط(

  .ت وسيلة اإلثبات هي القرائن فقطويسقط حد الزنا يف الفقه الشرعي اليمين إذا كان  - ١٨٤

كما جتدر اإلشارة إىل أنه مل تطبق عقوبة الرجم يف اليمن منذ مئات السنني كما أن تطبيقها يف ظل قانون   - ١٨٥
   ٢٦٦املـادة     يكاد يكون مستحيالً بسبب مسقطات حد الزنا الواردة يف         ١٩٩٤ لعام   ١٢لعقوبات النافذ رقم    ا

   .من القانون

 من قانون اجلرائم والعقوبات اخلاصة بالسلطة التقديرية للقاضي يف توقيع العقوبات ١٠٩املادة وقد نصت   - ١٨٦
يقدر القاضي العقوبة التعزيرية املناسبة بني احلدين األعلى واألدىن املقررين للجرمية مراعياً يف ذلك كافـة              "بقوهلا  

عث على اجلرمية وخطورة الفعل والظروف اليت        وبوجه خاص درجة املسئولية والبوا     ،الظروف املخففة أو املشددة   
مركزه الشخصي وتصرفه الالحق على ارتكاب اجلرمية وصلته باجملين عليه وما  ووقع فيها وماضي اجلاين اإلجرامي
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 وإذا كانت ،وعند حتديد الغرامة يراعي القاضي املركز االقتصادي للجاين        ،إذا كان قد عوض اجملين عليه أو ورثته       
  قررة للجرمية هي اإلعدام حكم القاضي بعقوبة احلبس حبد أعلى ال يتجاوز مخس عشر سنة وحبد أدىن                 العقوبة امل 

 من إطالقات القاضي فلـه      ، ويتضح من النص أن ختفيف العقوبة يف احلدود القانونية         ."ال يقل عن مخسة سنوات    
 وقد ألـزم القـانون      ،غيابه  أو ،فاله إياها ليها يف دفاعه إلغ   إإفادة املتهم من الظروف املؤدية إليها ولو مل يستند          

 ففي هذا . وجزاء املخالفة هو بطالن حكم اإلدانة،القاضي باستفصال املتهم عن مسقطات احلد يف جرائم احلدود     
على القاضي عند نظر دعاوى احلدود استفـصال  " من قانون اجلرائم والعقوبات على أنه     ٤٦الصدد نصت املادة    

  ." احلد ويبطل حكم اإلدانة إذا ثبت أن القاضي مل يقم بذلكاملتهم عن مجيع مسقطات

وجود تقارير دورية عن ممارسة احلبس    تعرب اللجنة عن قلقها إزاء     :من التوصيات  )ج(٦ورد يف الفقرة      - ١٨٧
االنفرادي من قبل أعضاء األمن السياسي مبا فيها حدوث اعتقاالت واسعة وحبس ملدد طويلة بدون وجود عملية                

 .توصي اللجنة الدولة العضو باختاذ كل اإلجراءات املناسبة ملنع احلجز االنفرادي: )د(٧ وورد يف الفقرة ،ةقضائي

  التعليق

تقييد حق املتهم يف احلرية ملدة معينة، بوضعه يف إحدى املنشآت العقابية "إن احلبس يف القانون اليمين هو   - ١٨٨
صـدار  إوقد أناط املشرع اليمين سلطة       .)قانون اجلرائم والعقوبات   من   ٣٩/م(" ... طيلة الفترة احملكوم عليه هبا    

فاحلبس ال يكون إال مبقتضى حكم قضائي واجب النفاذ يوكل القانون  ،على احملكوم عليه باحملكمة املختصة احلبس
  .مهمة تنفيذه إىل النيابة العامة

 ،ة حيث حصرها يف نوع واحد هو احلبس       والقانون اليمين قد أخذ بنظام توحيد العقوبات السالبة للحري          - ١٨٩
وذلك هبدف تفادي وسائل التعذيب واإلذالل واملساس بإنسانية احملبوسني مبا حيقق هدف العقوبـة الرئيـسي يف                 

  .إصالح وتأهيل اجلاين

وباعتبار أن الدستور وكذلك القانون قد كفل عدداً من املبادئ واألحكام اليت تكفل للمسجونني املعاملة   - ١٩٠
وكل إنسان تقيد حريته    " : من الدستور ما نصه    ٤٨من املادة   ) ب(نسانية والكرمية اليت ما جاء منها يف الفقرة         اإل

 وحيظر القسر على االعتراف أثنـاء  ، وحيظر التعذيب جسدياً أو نفسياً أو معنوياً،بأي قيد جيب أن تصان كرامته   
  والئحتـه ،١٩٩١ لسنة ٤٨جون هو القانون رقم يم الس فقد أصدر املشرع اليمين قانوناً يعىن بتنظ      ."التحقيقات

 تضمنت موادمها االلتزام بإصالح وتقومي وتأهيل املسجونني وإعادة إدماجهم يف ،١٩٩٩ لسنة ٢٢١التنفيذية رقم 
اجملتمع من خالل استخدام كافة الوسائل واملؤثرات التربوية والتعليمية وخلق الرغبة لدى املسجونني حنو احليـاة                

  .) من قانون تنظيم السجون٣/م(يفة واملواطنة الصاحلة الشر

 من قانون تنظيم السجون فإن نشاط مصلحة السجون يهدف إىل ضمان إعادة تربيـة               ٤ومبقتضى املادة     - ١٩١
حلاق الضرر املادي واملعنوي باملـسجونني  لتقيد بالقوانني لديهم وال جيوز إ  املسجونني وغرس روح حب العمل وا     

 من القانون املذكور على أنه خيصص مكان يف السجن يسمى           ٣٢ وتنص املادة    . العقوبة يف السجن   أثناء تنفيذهم 
  :  ويتوىل تصنيفهم على النحو اآليتمركز االستقبال تكون مهمته مقابلة السجناء عند دخوهلم السجن

  ؛عزل السجناء الذين يدخلون ألول مرة عن السجناء ذوي السوابق  )أ(
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 ؛تكيب اجلرائم ذات اخلطورة االجتماعية البالغةعزل السجناء مر  )ب(

 ؛عزل السجناء األجانب عن السجناء اليمنيني  )ج(

 ؛عزل األحداث عن السجناء البالغني  )د(

 .عزل السجينات اإلناث عن السجناء الذكور  ) ه(

ن يعمل على  من الالئحة التنفيذية من واجبات مدير السجن أ٤ومبوجب هذا التصنيف فقد جعلت املادة   - ١٩٢
  . وعلى تصنيف السجناء داخل السجن وفقاً ملا تنص عليه القوانني،التحفظ السليم على املسجونني يف السجن

نفرادي من التدابري التأديبية للسجناء حيث منح القانون مدراء السجون الوقد جعل القانون عقوبة احلجز ا  - ١٩٣
األنظمة والتعليمات الصادرة مبوجب القانون والالئحة      سلطة فرض العقوبات التأديبية على كل مسجون خالف         

 مع حق املسجون .)من قانون تنظيم السجون ٣٤/م(سبوعني أنفرادي ملدة ال تزيد على ال له ومنها احلجز اةاملنفذ
ى  وجيب أن يقيد اجلزاء الذي يوقع عل       ،ال يوقع عليه اجلزاء إال بعد مساع دفاعه والتحقق من ارتكابه املخالفة           أيف  

 .) من الالئحة التنفيذية لالئحة٧٦/م(املسجون بسجل اجلزاءات 

وفيما يتعلق مبا جاء يف التوصية حول وجود تقارير دورية عن ممارسة احلبس االنفرادي من قبل أعـضاء              - ١٩٤
 جرائم تتعلق بأمن الدولـة  ة عدم وجود تلك املمارسات للمحتجزين احتياطياً على ذم داألمن السياسي نود تأكي   

للجنة الدولية للصليب األمحر مبقابلة األشخاص       إىل السماح  ))ح(٤الفقرة  (وقد متت اإلشارة يف توصيات اللجنة       
 يف تقاريرها إىل وجود ممارسة للحبس االنفرادي يف سـجون األمـن     ةاملعتقلني يف األمن السياسي ومل تشر اللجن      

  حتياطي اليت تـتم  الفحاالت احلبس ا  . طويلة  كم إنه ال صحة لوجود حاالت قبض واسعة وحبس ملدد          ،السياسي
 أمن الدولة وبإشراف النيابة العامة وبإجراءات قضائية وفقاً لقانون سمن قبل األمن السياسي لالشتباه يف قضايا مت

  اإلجراءات اجلزائية وبأوامر من النيابة العامة، وتضمن للمحتجزين كافة احلقوق يف خمتلـف مراحـل القـبض                 
  .اكمةوالتحقيق واحمل

القيام بالتفتيش الدوري واملفاجئ على السجون وأمـاكن         دورها ب  رقابة املختصة بتفعيل  تقوم أجهزة ال  و  - ١٩٥
 .ون إىل التحقيق واحملاسبة طبقاً للقانونناقل االفن خية مإلجراءات الالزمة إلحالكل االتوقيف واحلجز واختاذ 

اف والتفتيش على السجون وذلك للتأكد من أن العمليـة          وتقوم النيابة العامة بشكل عام بأعمال اإلشر        - ١٩٦
 حيـث   .العقابية يتم تنفيذها على األشخاص الذين أُدينوا فعالً والتأكد من عدم وجود حمبوس بصفة غري قانونية               

 من قانون اإلجراءات اجلزائية على أنه جيب على كل عضو من أعضاء النيابـة العامـة زيـارة      ١٩٢تنص املادة   
 ولـه أن    .عقابية املوجودة يف دائرة اختصاصه بالتأكد من قانونية عدم وجود حمبوس بصفة غري قانونية             املنشآت ال 

يطلع على دفاترها وأوامر القبض واحلبس وأن يأخذ صوراً منها وأن يتصل بأي حمبوس ويـستمع منـه إىل أي                    
ـ            .شكوى يريد أن يبديها      صل علـى املعلومـات      وعلى مديري هذه املنشآت أن يقدموا له كل مـساعدة ليح

  .اليت يطلبها
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على ضمان عدم تعرض أي مسجون ألي انتهاك حلقوقه مبا يف ذلـك              وحرصاً من حكومة اجلمهورية اليمنية      - ١٩٧
مبختلف حمافظات  نيابة السجون املركزية  بشأن إنشاء١٩٩٥ لسنة ٩١القرار رقم   صدر،نفراديالالزج به يف السجن ا

  :وهلا على وجه اخلصوص القيام مبا يأيت،لصالحيات احملددة هلا وفقاً للقواننياجلمهورية لتمارس املهام وا

الرقابة واإلشراف على إدارة السجن بشأن سالمة تنفيذ األحكام والقرارات واألوامر الصادرة              )أ(
 ؛من احملاكم والنيابات املتعلقة باملسجونني

 أخرى وفقاً ألحكام قـانون الـسجون        زالة أي خمالفات ترتكبها إدارة السجن أو أية جهات        إ  )ب(
 ؛واللوائح املنظمة له

  .مساع وتلقي شكاوى احملبوسني وفحصها بعد التأكد من جديتها والتصرف بشأهنا وفقاً للقوانني  )ج(

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الفشل العملي لتمكني األشخاص احملتجزين باحلـصول     )د(٦ورد يف الفقرة      - ١٩٨
توصي اللجنة الدولة العضو : )ج(٧  وورد يف الفقرة، أطباء حسب اختيارهم منذ بداية اعتقاهلم،على متثيل قانوين

ضمان حصول كل األشخاص احملتجزين على دكتور وحمامٍ والتواصل مع عائالهتم يف كل مراحل احلجز ومثـول                 
 .كل احملتجزين يف األمن السياسي أمام احملكمة

  التعليق

 احلـق يف    ، اآلتية أهم الضمانات القانونية املتعلقة باحملتجز يف احلق يف الدفاع          سنستعرض يف املصفوفات    - ١٩٩
  : واحلق يف التواصل مع عائلته،الرعاية الصحية

  احلق يف الدفاع

    ٤٩      املادة           الدستور ١
                                                   حق الدفاع أصالة أو وكالة مكفول يف مجيع مراحل           

                                    ً                   التحقيق والدعوى وأمام مجيع احملـاكم وفقـاً ألحكـام          
                                                     ن، وتكفل الدولة العون القضائي لغـري القـادرين               القانو

 .    ً         وفقاً للقانون

  ٩      املادة                        قانون اإلجراءات اجلزائية                  التشريعات الوطنية ٢

                                            حق الدفع مكفول وللمتهم أن يتوىل الدفاع          ) أ ( 
                                                     بنفسه كما له االستعانة مبمثل للدفاع عنه يف أية مرحلة من 

             حقيق وتـوفر                                              مراحل القضية اجلزائية مبا يف ذلك مرحلة الت     
                           ً                              الدولة للمعسر والفقـري مـدافعاً عنـه مـن احملـامني            
                              ً                          املعتمدين،ويصدر جملس الوزراء بناًء على اقتـراح وزيـر       
                                                         العدل الئحة بتنظيم أمور توفري املـدافع مـن احملـامني           

  ؛                      املعتمدين للمعسر والفقري
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                                            جيب على مأموري الضبط القضائي والنيابـة          ) ب ( 
                              هم إىل ماله من حقـوق جتـاه                                     العامة واحملكمة أن ينبهوا املت    

                                                              التهمة املوجهة إليه وإىل وسائل اإلثبات املتاحـة لـه وأن           
  .                                      يعملوا على صيانة حقوقه الشخصية واملالية

    ٧٣      املادة 
         ً                                           يبلغ فوراً كل من قبض عليه بأسباب هذا القـبض            

                                                      وله حق اإلطالع على أمر القبض واالتصال مبـن يـرى           
                   ب إعالنه على وجه      وجي  .                           ٍ     إبالغه مبا وقع واالستعانة مبحامٍ    

  .                          السرعة بالتهمة املوجهة إليه
    ٧٦      املادة 
                                                  كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب االشتباه يف           

                                                        ارتكابه جرمية جيب أن يقدم إىل القضاء خـالل أربعـة           
                                                       وعشرين ساعة من القبض عليه علـى األكثـر، وعلـى           
                                                       القاضي أو عضو النيابة العامة أن يبلغه بأسباب القبض وأن 

                                                  وميكنه من إبداء دفاعه واعتراضاته، وعليـه أن                 يستجوبه  
                   ً      ً              ً                    يصدر علـى الفـور أمـراً مـسبباً حببـسه احتياطيـاً             

                                      ويف كل األحوال ال جيوز االسـتمرار يف          .               أو اإلفراج عنه  
  .                                             احلبس االحتياطي أكثر من سبعة أيام إال بأمر قضائي

    ٣٢٤      املادة 

                                                يتساوى مجيع أطراف القضية يف احلقوق والواجبات         
                                           ً  املتهم وممثل الدفاع واملدعي املدين واملسئول مدنياً        فيهم  ن مب

                                                       وهلم احلق يف تقدمي األدلة ومناقشتها وطلب فحصها عـن          
 .                           طريق اخلرباء بعد موافقة احملكمة

                        قانون تنظـيم مـصلحة     
       السجون

    ٣١      املادة 
                ً                                   للمحبوس احتياطياً مقابلة ذويه وحماميه مبوجب اذن         

 .                            كتايب من اجلهة املصدرة ألمر احلبس

                            الالئحة التنفيذية لقـانون    
                   تنظيم مصلحة السجون

      ٥٩      املادة 
                                                    مبا ال يتعارض مع أحكام قانون اإلجراءات اجلزائية،          

                           من قانون تنظيم الـسجون         ٣١                           ومع مراعاة أحكام املادة   
                                     يسمح للمحبوس احتياطيا مبقابلـة          ١٩٩١         لسنة     ٤٨     رقم

                                                      ذويه وحمامية كلما دعت احلاجة لذلك مبوجب إذن كتايب         
 .                      اجلهة املصدرة أمر احلبس  من
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    ١٧      املادة                قانون املرافعات
                                         ً          حق اإلدعاء والدفاع مكفوالن أمام القضاء وفقـاً          

 .             ألحكام القانون

   ٤املادة    اة                     قانون تنظيم مهنة احملام
  :تضطلع مهنة احملاماة باألهداف الرئيسة التالية  
العمل على تطبيق القوانني من خالل املسامهة         )أ( 

ة القضاء والنيابة العامة يف إرساء وتثبيت سـيادة    مع أجهز 
القانون وعدالة التقاضي والدفاع عن احلريـات العامـة         

   ؛وحقوق اإلنسان
املسامهة مع أجهزة القضاء والنيابة العامة من         )ب( 

أجل تيسري سبل العدالة وتبسيط إجراءات التقاضي وإزالة        
  ؛العراقيل والتعقيدات أمام املتقاضني

الوعي القانوين وتطوير الفكر القـانوين      نشر    )ج( 
  ؛واملسامهة يف تطوير التشريع

العمل على حتقيق ضمان حرية ممارسة املهنة         )د( 
  ؛لتحقيق العدالة

  .تقدمي املساعدة القضائية لغري القادرين  ) ه( 
  ٥املادة 
  :حتقق احملاماة أهدافها وتؤدي رسالتها عن طريق  
لطبيعـيني  اإلنابة بالوكالة عن األشـخاص ا      •  

واالعتباريني لإلدعاء باحلقوق والدفاع عنها     
لدى كافة احملاكم والنيابة العامـة ودوائـر        
الشرطة والتحقيق واللجان القضائية واإلدارية     
وكافة اجلهات القانونية واجلهات األخـرى      

 .اليت تباشر حتقيقاً يف أي شيء حمل نزاع

  ٥١املادة 
لشرطة وغريهـا   جيب على احملاكم والنيابة العامة وا       

من اجلهات اليت ميارس احملامي مهنته أمامها أن تقدم لـه          
كافة التسهيالت اليت يقتضيها القيام بواجبه وال جيوز رفض 
طلباته بدون مسوغ قانوين كما أن عليها متكينه أو مـن           
ميثله من اإلطالع على األوراق أو تـصويرها وحـضور          

  .نونالتحقيق مع موكله وفقاً ألحكام هذا القا
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  ٥٢املادة 
حيق للمحامي أن يسلك الطريق اليت يراها مناسـبة           

يف الدفاع عن موكله وال يكون مسئوالً عما يـورده يف           
مرافعاته، خطية كانت أو شفهية مما يستلزم حق الـدفاع          

  .ًومبا ال خيالف نصاً شرعياً أو قانونياً نافذا
  ٥٣املادة 
اء ممارسته  ال جيوز توقيف احملامي احتياطياً أثن       )أ(  

لواجبات مهنته ملا يصدر عنه من عمل أو أقوال خملة بنظام           
اجللسات، وحيرر يف هذه احلالة رئيس احملكمة املختـصة         
حمضر يرفع إىل النيابة العامة وينسخ منه صورة إىل جملـس          

 .النقابة أو رئيس الفرع الذي يتبعه احملامي

   :  فل              قانون حقوق الط      الطفل
     ١٣٠      املادة 
                                                  جيب أن يكون للحدث املتهم جبرمية حمام يدافع عنه           

                         ً                                      فإذا مل يكن قد اختار حمامياً تولت النيابة أو احملكمة ندبه           
  .    ً                                         طبقاً للقواعد املقررة يف قانون اإلجراءات اجلزائية

   :                  قانون رعاية األحداث
    ١٩      املادة 
                                                 جيب أن يكون للحدث املتهم جبرائم جسيمة أو غري           

                                        ً            امي يدافع عنه، فإذا مل يكن قد اختار حماميـاً                  جسيمة حم 
                               ً                              تولت النيابة أو احملكمة ندبه طبقاً للقواعد املقررة يف قانون      

 .                اإلجراءات اجلزائية

                   اعتبارات للفئـات    ٣
      اخلاصة

   :                      قانون اإلجراءات اجلزائية         اإلعاقة و  ذو
    ٢٨٠      املادة 

                                                       إذا ثبت أن املتهم غري قادر على الدفاع عن نفـسه             
                   ت عليه بعد وقوع                                          بسبب جنون أو عاهة عقلية أخرى طرأ      

                                                           اجلرمية يوقف رفع الدعوى عليه أو حماكمته حىت يعود إليه          
                                                            رشده، وجيوز يف هذه احلالة أن تـصدر النيابـة العامـة            
                                   ً                       أو احملكمة املنظورة أمامها الدعوى أمراً حبجز املتـهم يف          
                                                     إحدى املستشفيات العامة احلكومية املخصصة لـذلك إىل        

                      ه إىل أحـد أقاربـه                                            أن يتقرر إخالء سبيله، أو أن تـسلم       
                                                        أو أصدقائه، على أن يتعهد برعايته ومنعه مـن اإلضـرار      

 .                                 بنفسه أو بالغري وبإحضاره عند الطلب
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  احلق يف الرعاية الصحية

    ٥٥      املادة           الدستور ١
                                                   الرعاية الصحية حق جلميع املواطنني، وتكفل الدولة         

                                                      هذا احلق بإنشاء خمتلف املستشفيات واملؤسسات الـصحية        
                                               فيها، وينظم القانون مهنـة الطـب والتوسـع يف              والتوسع  

                                                اخلـدمات الصحية اجملـانية ونـشر الـوعي الـصحـي     
 .          بني املواطنني

    ١٠٥      املادة                        قانون اجلرائم والعقوبات
                                                   اإليداع يف مأوى عالجي إذا ثبت للقاضي أن املتهم           

                                       ً                 كان وقت ارتكاب الفعل املكون للجرمية فاقـداً اإلدراك         
                                                         ملرض عقلي أمر بإدخاله أحد احملال احلكومية املعدة لعالج         
                                                            األمراض العقلية وعلى إدارة احملل أن تقدم للقاضي تقارير         
                                                          عن حالة املودع يف فترات دورية ال تزيد كل منها عـن            
                                                         ستة شهور، وللقاضي بعد أخذ رأي اجلهة الطبية املختصة         

      عـاه                                                        أن يقرر إخالء سبيله أو تسليمه إىل أحد ذويـه لري          
                                                               وحيافظ عليه وله بناء على طلب النيابـة العامـة أو ذوي            
                                                           الشأن وبعد أخذ رأي اجلهة الطبية املختـصة، أن يـأمر           

  .                                 بإعادته إىل احملل إذا اقتضى األمر ذلك
                                                   وجيوز للقاضي تطبيق حكم الفقرة الـسابقة علـى           

                                                        احملكوم عليه بعقوبة خمففة لنقص يف إدراكه، وختصم املدة         
                                         حملل من مدة احلبس احملكوم هبا، وإذا رأى                         اليت يقضيها يف ا   

                                                         القاضي إخراجه من احملل قبل انقضاء هذه املدة وجب أن          
 .                               يقضي ما بقى منها يف منشأة عقابية

                  التشريعات الوطنية ٢

                 تنظـيم مـصلحة           قانون
       السجون

    ٢٣      املادة 
                          هتتم مبراعـاة الـصحة        أن          السجن        إدارة         جيب على     

    اية                                                       العامة داخل السجن، وتتوىل عالج السجناء وتوفري الرع       
                        متخصصني بالتنسيق مع         أطباء                              الصحية والوقائية هلم وتعيني     

  .                  وزارة الصحة العامة
  ٢٤ املادة

 يف اجلوانـب    األطبـاء  ومالحظات   إرشاداتتعترب    
الصحية والوقائية والعالجية والغذائية للمسجونني ملزمـة       

 تعذر تنفيذها بسبب عدم توفر      وإذا السجن،   إلدارةالتنفيذ  
 لإلحاطـة  فـوراً إىل الـوزير       لتهاإحا وجب   اإلمكانيات

  .والتوجيه بصددها
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  ٢٥ املادة
العامة الئحة يصدر الوزير باالتفاق مع وزير الصحة        

ون الطبية والصحية داخل الـسجون      ؤتفصيلية لتنظيم الش  
 نقل وإجراءات املساعدين واألطباء األطباءوحتديد واجبات 

داول املرضى املسجونني إىل املستشفيات العامة وحتديد ج      
 . الالزم للسجناءواألثاثمقررات الطعام واملالبس والفرش 

    ٢٦      املادة 
                                         املسجون مبرض عقلي أو نفسي ينقل إىل             إصابة     عند    

                                               العقلية والنفسية بناء على تقرير الطبيب             األمراض        مستشفى  
 .                             املختص ومبوجب الالئحة اخلاصة بذلك

                            الالئحة التنفيذية لقـانون    
             مصلحة السجون       تنظيم

     ٦  ة     املاد
   :                                             يتوىل األخصائي النفساين القيام بالواجبات التالية  
                                            إجراء االختبارات والتحاليل النفسية الـيت         ) ب (  

                                                         تستلزمها حالة املسجون وان ميارس العالج النفساين الالزم        
 .                           ألي مسجون حيتاج ملثل هذا العالج

           االعتبارات ٣
           لفئات خاصة

   :                  قانون تنظيم السجون      املرأة
      ٢٧      املادة 

                                           ب أن توفر للمرأة احلامل املسجونة قبـل         جي   *  
                                                               الوضع وأثناء الوضع وبعده العناية والرعاية الطبية الالزمة        
    ً                                                 وفقاً لتوجيه الطبيب املختص وحبسب الالئحة، وجيب على        
                                                   السلطات املختصة أن تعطي املسجونة احلامل أو األم الغذاء 
                                                           املقرر هلا، ويف مجيع األحوال تعفى املرأة احلامل واملرضـع         

                                                              املشمولة بأحكام هذه املادة من التدابري التأديبية املقـررة         
  .                ً                   على السجناء طبقاً ألحكام هذا القانون

 .    ٢٠٠٣       لسنة   ٢٦                  عدلت بالقانون رقم      [*]  
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  احلق يف التواصل مع عائلته

    ٤٨      املادة           الدستور ١
                                         عند إلقاء القبض على أي شخص ألي سبب           ) د (  

                   وض عليه كما جيب ذلك               ً                   جيب أن خيطر فوراً من خيتاره املقب     
                                                         عند صدور كل أمر قضائي باستمرار احلجز، فإذا تعـذر          
                                                          على املقبوض عليه االختيار وجب إبالغ أقاربـه أو مـن           

 .         يهمه األمر

            التــشريعات  ٢
        الوطنية

    ٣٠      املادة                          قانون تنظيم مصلحة السجون
                                ضافة إىل احلقوق املمنوحة هلم يف       إ               متنح للمسجونني     

   :         التالية                    هذا القانون التسهيالت
   ؛        وأصدقائه        وذويه      أسرته       مقابلة    ) أ (  
   ؛                         استالم املراسالت والرد عليها   ) ب (  
  .        حتويلها      وإعادة                      استالم التحويالت املالية    ) ج (  
    ٣١      املادة 

   ذن  إ                ً                               للمحبوس احتياطياً مقابلة ذويه وحماميه مبوجب         
 .                            كتايب من اجلهة املصدرة ألمر احلبس

توصي اللجنة الدولة العضو باختاذ خطـوات فوريـة لـضمان أن            :  من التوصيات  )  ه(٧ ورد يف الفقرة    - ٢٠٠
 .االحتجاز واالعتقال يتم وفقاً لإلشراف القضائي املستقل

 التعليق

                                           االعتقاالت غري مسموح هبا إال فيما يرتبط باألفعال                                  من قانون اإلجراءات اجلزائية على أن    ٧      املادة     نصت   -    ٢٠١
                        ً                          ً     تفرج النيابة العامة فوراً عن كل شخص قيدت حريته خالفـاً     و         ىل القانون                   ً                  املعاقب عليها قانوناً وجيب أن تستند إ  

 .                                                                                       للقانون أو وضع يف احلبس االحتياطي ملدة أطول مما هو مصرح به يف القانون أو يف احلكم أو أمر القاضي

          عتقـال   ال                                                                                       ويف املصفوفة اآلتية سنستعرض أهم الضمانات القانونية اليت تضمن عدم تعرض أي شخص ل               -    ٢٠٢
  .             ً                حتجاز إال وفقاً لإلشراف القضائي ال   و ا أ
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    ٤٨      املادة         الدستور ١
                                                                  تكفل الدولة للمواطنني حريتهم الشخصيـة وحتافظ علـى كرامتـهم             ) أ (

                                                                                         وأمنهم، وحيدد القانون احلاالت اليت تقيد فيها حرية املواطن، وال جيوز تقييد حرية أحد              
 .                   إال حبكم من حمكمة خمتصة

                                              خص أو تفتيشه أو حجزه إال يف حالة التلبس                                  ال جيوز القبض على أي ش        ) ب ( 
                                                                            ً                أو بأمر توجبه ضرورة التحقيق وصيانة األمن يصدره القاضي أو النيابة العامـة وفقـاً              
                                                            ً              ألحكام القانون، كما ال جيوز مراقبة أي شخص أو التحري عنه إال وفقاً للقانون، وكل 

     ً         ً       جسدياً أو نفسياً أو                                                                       إنسان تقيد حريته بأي قيد جيب أن تصان كرامته وحيظر التعذيب            
      ً                                                                                  معنوياً، وحيظر القسر على االعتراف أثناء التحقيقات، ولإلنسان الذي تقيد حريته احلق            

                              وحيظر حبس أو حجز أي إنسان                                                            يف االمتناع عن اإلدالء بأية أقوال إال حبضور حماميه،        
     انية                                                                                 يف غري األماكن اخلاضعة لقانون تنظيم السجون، وحيرم التعذيب واملعاملة غري اإلنس           

 .                                        عند القبض أو أثناء فترة االحتجاز أو السجن

      ١١      املادة                         قانون اإلجراءات اجلزائية                  التشريعات الوطنية  ٢
                                               احلرية الشخصية مكفولة وال جيوز اهتام مـواطن          

                                                    بارتكاب جرمية وال تقيد حريته إال بأمر مـن الـسلطات     
  .                               املختصة وفق ما جاء يف هذا القانون

      ١٣      املادة 
                                   لم بالقبض على أحد الناس وحبسه                    على كل من ع     

                                                    دون مسوغ قانوين أو يف غري األمكنة اليت أعدت لذلك أن      
  .                             يبلغ أحد أعضاء النيابة العامة

                                        ً               وجيب على عضو النيابة العامة أن ينتقل فوراً، وأن           
                          أما إذا ثبت أن حبـسه        .                            يطلق سراح من حبس بغري حق     

                                                      كان مبسوغ قانوين نقله يف احلال إىل إحـدى املنـشآت           
  .                                ً           العقابية، ويف مجيع األحوال حيرر حمضراً باإلجراءات

      ٧٢      املادة 
                     ً              مر بالقبض كتابة موقعاً عليه ممن       أل               جيب أن يكون ا     

                             ً                            أصدره وجيوز أن يكون األمر شفوياً علـى أن ينفـذ يف            
                                                   حضور اآلمر به والقبض يف احلاالت األخرى يكون على         

  .              مسئولية القابض
       ١٧٢      املادة 

                             ام الواردة يف الباب الثاين                          مع عدم اإلخالل باألحك     
                                                            من الكتاب الثاين من هذا القانون ال جيوز القبض على أي           
                                                              شخص أو استبقائه إال بأمر من النيابة العامة أو احملكمـة           

  .    ً                 وبناًء على مسوغ قانوين
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       ١٨٤      املادة 
                                          احلبس االحتياطي ال يكون إال بعد استجواب املتهم   

               ذلـك ملـصلحة       ي   ئ    ً                                    وفقاً للقانون أو يف حالة هربه إذا ر       
                                                          التحقيق أو ملنعه من اهلرب أو خشية تأثريه علـى سـري            

   :                              التحقيق وبعد توفر الشروط اآلتية
  ؛                         وجود دالئل كافية على اهتامه   ) أ (  

                                            أن تكون الواقعة املتهم فيها جرمية معاقب          ) ب (  
                                                            عليها باحلبس ملدة تزيد على ستة أشهر أو مل يكن للمتهم           

                     كانت اجلرمية معاقـب                                     حمل إقامة معروف باجلمهورية مىت      
  ؛           عليها باحلبس

                                    أن يكون املتهم قد جتاوز اخلامسة عشر من    ) ج (  
  ؛    عمره

  .                   عدم حتديد هوية املتهم   ) د (  
                                                     وجيب أن تسمع أقوال املتهم اهلارب الذي صـدر األمـر        
             ً                                           حببسه احتياطياً قبل مضي أربع وعشرين ساعة من وقـت          

  .          القبض عليه
       ١٨٥      املادة 

                        يف اجلرائم الـيت تقـع                              ال جيوز احلبس االحتياطي       
                                                       بواسطة الصحف إال إذا كانت من اجلرائم اليت تتـضمن          

  .    ً                  ً                  طعناً يف األعراض أو حتريضاً على إفساد األخالق
       ١٩٠      املادة 

                                                   إذا رأت النيابة العامة مد احلبس االحتياطي وجب          
                          يـام أن تعـرض األوراق       أ                                 عليها قبل انقضاء مدة السبعة      

                      يراه بعد مساع أقوال                                        على القاضي املختص ليصدر أمر مبا       
                                                             النيابة العامة واملتهم وللقاضي مد احلبس ملـدة أو ملـدد           
                                                     متعاقبة حبيث ال يزيد جمموع مدد احلبس علـى مخـسة           

  .           ً وأربعني يوماً
     ٢٢٥       املادة

                                                 للمتهم أن يطعن يف األوامـر الـصادرة حببـسه            
        ً                                                   احتياطياً وجلميع اخلصوم أن يطعنوا يف األوامـر املتعلقـة          

                                   وال يوقف الطعـن سـري التحقيـق                        مبسائل االختصاص   
                                                    وال يترتب على القـضاء بعـدم االختـصاص بطـالن           

    .               إجراءات التحقيق
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     ٢٢٦       املادة
                                                             للنيابة العامة وحدها أن تطعن يف األمر الصادر بـاإلفراج          

  .                       ً عن املتهم احملبوس احتياطياً
ــرائم    ــانون اجل                  ق

           والعقوبات
       ١٦٧      املادة 

                                       نوات أو بالغرامة كل موظف عام أمر                                              يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على ثالث س         
                                                                                      بعقاب شخص أو عاقب بنفسه بغري العقوبة احملكوم عليه هبا أو بأشد منها أو رفـض                
                                    ً                       ً                           تنفيذ األمر بإطالق سراحه مع كونه مسئوالً عن ذلك أو استبقاه عمـداً يف املنـشأة                

           عزل املوظف                                                                             العقابية بعد املدة احملددة يف األمر الصادر حببسه، وحيكم يف مجيع األحوال ب            
  .        من منصبه

       ٢٤٦      املادة 
                                                                         يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات من قبض على شخص أو حجزه                

                                                                                         أو حرمه من حريته بأية وسيلة بغري وجه قانوين، وتكون العقوبة احلبس مدة ال تزيـد                
                                                                                 على مخس سنوات إذا حصل الفعل من موظف عام أو بانتحال صفته أو من شـخص                

                                                 ً         ن شخصني أو أكثر أو بغرض السب أو كان اجملين عليه قاصراً أو فاقد         ً      حيمل سالحاً أو م
  .                                                   أو كان من شأن سلب احلرية تعريض حياته أو صحته للخطر ة            دراك أو ناقص إل ا

       ٢٤٧      املادة 
                                                                ً                 يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات أو بالغرامة كل من أعد مكانـاً                 

                                   أجره أو قدمه هلذا الغرض بـدون أن                                               للحبس أو احلجز فيه بدون وجه حق أو أعاره أو    
  .                    نسان أو حبسه أو حجزه إ                  يشترك يف القبض على 

ــيم     ــانون تنظ                  ق
              مصلحة السجون

     ٨      املادة 
                                                                            ال جيوز سجن أي شخص أو قبوله يف السجن بدون الصيغة التنفيذية للحكـم                

             ً                                                                       القضائي موقعاً عليها من القاضي املختص أو بدون أمر حبس مكتوب على النمـوذج              
       ً                                     ً                                       وموقعاً عليه من النيابة العامة املختصة قانوناً وخمتوم خبامت رمسي حيمل شـعار                   املخصص

  .                       الدولة اخلاص بتلك السلطة
      ٤١      املادة 

   الف  آ                       و بغرامة ال تقل عن عشرة  أ                                   يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن مخس سنوات   
                        مر كتايب مـن احملكمـة       أ                     ً                       ً                ريال أو بالعقوبتني معاً كل من قبل يف السجن شخصاً دون            

  .              النيابة العامة          ملختصة أو ا
                    الالئحة التنفيذيـة     

ــيم ــانون تنظ                   لق
              مصلحة السجون

     ٤      املادة 
   :                                        يتوىل مدير السجن القيام بالواجبات التالية  
                                                                      أن يتأكد من أن أي حكم أو أمر أو قرار سجن أو حبس أو إطالق                  ) ج (  

  .                                                               صادر من سلطة قانونية خمتصة وأنه مطابق للقانون من الناحية الشكلية
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      لفئات            االعتبارات ٣
      خاصة

   :                      قانون اإلجراءات اجلزائية       املرأة
    ٨٠      املادة 

                                               ملن يقوم بتنفيذ أمر القـبض أن يـدخل مـسكن         
                                                       املطلوب القبض عليه للبحث عنه وله أن يدخل مـسكن          
                                                              غريه إذا وجدت قرائن قوية تدل على أن املتهم قد اختبـأ            
                                                       فيه وعلى صاحب املسكن أو من يوجد بـه أن يـسمح            

                                              أن يقدم التسهيالت املعقولة إلجراء البحث عن                 بالدخول و 
                                                          املطلوب القبض عليه وإذا رفض أو قاوم كان ملن يقـوم           
                                                           بتنفيذ القبض اقتحام املسكن عنوة واسـتخدام القـوة يف          

                          وإذا كان يف املسكن نساء       .                                احلدود املبينة يف املادة السابقة    
  .                                تراعى التقاليد املتبعة يف معاملتهن

    ٨١      املادة 
                                          بتنفيذ أمر القبض تفتيش املقبوض عليـه                 ملن يقوم     

                                                         لتجريده من األسلحة وكل ما حيتمل استعماله يف املقاومة         
                                                            أو اهلرب أو إيذاء نفسه أو غـريه وأن يـسلم األشـياء             

                                  وإذا كان املقبوض عليـه أنثـى         .                     املضبوطة لآلمر بالقبض  
  .   ١٤٣                                 ً         فال جيوز تفتيشها إال مبعرفة أنثى طبقاً للمادة 

     ١٤٣      املادة 
                                               وز تفتيش األنثى إال بواسـطة أنثـى غريهـا              ال جي   

                                                        يدعوها لذلك من يقوم بالتفتيش ويدون امسهـا ورقـم          
                                                    بطاقتها يف احملضر وجيري التفتـيش حبـضور شـاهدتني          

  .         من النساء
   :                        قانون تنظيم مصلحة السجون       الطفل    

      ٢٩      املادة 
                                                    إذا مل يكن للمولود يف السجن والـد أو أقـارب             

                               املسئولة عن دور الرعايـة                                 مأمونني وجب تسليمه للسلطة   
                                                       بواسطة احملافظ الذي يقع السجني يف دائـرة اختـصاصه          

  .                      سباب مقنعة بأمر الوزير أل                        وجيوز بقاء الطفل يف السجن 
   :                قانون حقوق الطفل

     ١٢٤      املادة 
                                    ال جيوز التحفظ على احلـدث الـذي           ) أ (  

                                                          ال يتجاوز سنه اثين عشرة سنة يف أي قسم مـن أقـسام             
                                      هزة األمنية، بل جيب تكفيله لوليـه                            الشرطة أو سائر األج   



CAT/C/YEM/2 
Page 80 

 

                                                               أو وصيه أو املؤمتن عليه فإذا تعذر ذلك يـتم إيداعـه يف             
                                                         أقرب دار لتأهيل األحداث مدة التزيد على أربع وعشرين         
                                              ً              ساعة وحيال بعدها إىل النيابة للنظر يف موضـوعه وفقـاً           

   ؛                  ألحكام قانون األحداث
                                        إذا جتاوز احلدث سن الثانية عشرة من           ) ب (  
                                                 يجوز عند إقتضاء الضرورة القصوى التحفظ عليه              عمره ف 

                                                      يف مكان خاص به مينع غريه من اإلختالط به ممن هــم            
           ً                                                 أكرب منه سناً، يف أي قسم من أقسام الشرطة شـريطة أن            

  .                                     تزيد فترة التحفظ على أربع وعشرين ساعة   ال
   :                      قانون اإلجراءات اجلزائية

     ١٨٤      املادة 
            تجواب املتهم                               احلبس االحتياطي ال يكون إال بعد اس  

                  ي ذلـك ملـصلحة      ئ    ً                                    وفقاً للقانون أو يف حالة هربه إذا ر       
                                                          التحقيق أو ملنعه من اهلرب أو خشية تأثريه علـى سـري            

   :                              التحقيق وبعد توفر الشروط اآلتية
                                         أن يكون املتهم قد جتاوز اخلامسة عـشر           ) ج (  
  .       من عمره

   :                  قانون رعاية األحداث
    ٢٢      املادة 

                    البدنية والعقليـة                                    إذا رأت احملكمة أن حالة احلدث         
                                                            والنفسية أثناء التحقيق أو احملاكمة تستلزم فحـصه قبـل          
                                                   الفصل يف الدعوى قررت وضعه حتت املالحظة يف أحـد          
                                                          األماكن املناسبة املدة اليت تلزم لذلك ويقـف الـسري يف           

  .                                            جراءات التحقيق أو احملاكمة إىل أن يتم هذا الفحص إ
   :                        قانون تنظيم مصلحة السجون

      ٢٨      املادة 
                       ً                        د وضع املرأة املسجونة طفالً يف السجن فال جيوز           عن  

       بقـاء   إ                                              ذكر ذلك يف سجالت البالد الرمسية، وال جيـوز          
                                                            املولود يف السجن مع والدته بعد بلوغه سنتني من العمـر           
                                                             ويسلم لوالده، أو احد أقاربه إال إذا قرر الطبيب املختص          

  .                        ن حالة الطفل ال تسمح بذلك أ
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   :            اءات اجلزائية          قانون اإلجر            ذوي اإلعاقة    

     ٢٨٣      املادة 
                                                   إذا صدر أمر بأن ال وجه إلقامة الدعوى أو حكم            

                                                            برباءة املتهم النعدام املسئولية بسبب عاهة يف عقله تـأمر          
                                                        اجلهة اليت أصدرت األمر أو احلكم إذا كان اجلاين علـى           
                                                   درجة من اخلطورة أو كانت الواقعة من اجلرائم اجلـسيمة   

                       ات احلكوميـة املعـدة                                   حبجز املتهم يف إحدى املستـشفي     
                                                          لألمراض العقلية إىل أن تأمر اجلهة اليت أصدرت األمر أو          
                                                        احلكم باإلفراج عنه، وذلك بعد اإلطالع على تقرير مدير         
                                                          املستشفى ومساع أقوال النيابة العامة يف األحـوال الـيت          
                 ً                                            ال يكون األمر صادراً منها، وبعد التثبت من أن املتهم قد           

  .     طورته                       عاد إليه رشده أو زالت خ

 توصي اللجنة الدولة العضو بضمان أن كل اإلجـراءات اخلاصـة            : من التوصيات  )و(٧ورد يف الفقرة      - ٢٠٣
 باختاذ كل اإلجراءات املناسبة لضمان أن العقوبات اجلنائية تتوافـق           .الحتواء اإلرهاب تتوافق كامالً مع املعاهدة     

 .بالكامل مع املعاهدة

 التعليق

   ،اإلنـسان  يعرب عن انتكاسـة يف جمـال حقـوق    ،٢٠٠١سبتمرب /أيلول ١١ اث ما حصل بعد أحد    إن  - ٢٠٤
   األمريكيـة  اإلجرامية منـها تفجـري املـدمرة         األحداث  من اًمسرحاً لعمليات إرهابية وعدد   وقد كانت اليمن    

 كثرياً  أضرت .وحدوث بعض التفجريات يف صنعاء وعدن     ) ليمبورج(، وناقلة النفط الفرنسية     )س كول إس  إيو  (
    انعكس بدوره على مسعة البالد وعلى التنمية واالسـتثمار بوجـه عـام             مماستقرار واألمن والسكينة العامة     الاب

  .والنشاط السياحي

  اإلرهاب املبذولة ملواجهة اجلهود

ـ           اليمنية استمرار سياسة اجلمهورية     إن  - ٢٠٥ ل  الواضحة يف مكافحة اإلرهاب والتعاون مع اجملتمع الـدويل مثّ
 اجلميع مبوجبها   خرجوداً حيث كان االصطفاف الوطين ملواجهة هذه الظاهرة اخلطرية ضرورةً حتميةً             مشه جناحاً

ومحايـة   يف جهودها ملواجهة اإلرهـاب  احلكومةملتزمني بوضع املصلحة الوطنية العليا فوق أي اعتبار ومساندة         
 للحد من اإلجراءات    العديدباختاذ  ومن أجل ذلك قامت اجلمهورية اليمنية        .حقوق الناس وممتلكاهتم وأعراضهم   

مراعيةً يف ذلك تطبيق وتنفيذ القوانني   شريكاً يف مكافحة اإلرهاب       اليمن  عليها بوصف  والقضاءمن هذه الظاهرة    
احلكومة أنه جيب أن ال تطغى قضية مكافحة اإلرهاب على القانون وحقوق اإلنسان               إدراكاً من  ،اليمنية النافذة 

   .إلجراءاتاملرعية فيه ومن تلك ا
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  التزامهم بالنظم والقوانني أعلنوا عمَّنانتهاج مبدأ احلوار الفكري مع املغرر هبم واإلفراج 

نتيجة لتورط بعضهم يف أعمال إرهابيـة جيرمهـا          همحتجازا مت تشكيل جلنة للحوار الفكري مع من مت         - ٢٠٦
 ،عمال اإلرهابية هو شكل من أشكال اجلهاد اآلخر واعتقادهم أن ارتكاهبم تلك األالبعضالقانون واحنراف تفكري 

 أربع تنفيذها وقد مت تدشني      قبل وترتيبات للضلوع يف أعمال إرهابية مت إفشاهلا         خمططات  ُوجِد لدى بعضهم   وقد
  وقد متكنت اللجنة خالل تلـك اجلـوالت مـن           ٢٠٠٢مطلع عام    منذ   بدأت اجلولة األوىل  ،جوالت من احلوار  

ومت اإلفراج فغانستان مبا كانوا عليه من خطأ وسوء فهم ملعاين الدين اإلسالمي أين من  شاباً من العائد٣٥٣قناع إ
 هذا ويأيت . وأعماالً يعاقب عليها القانون   جرائمومل يرتكبوا    تقيدهم بالقوانني النافذة  عن العديد من الذين أعلنوا      

 الفكري مع املعتقلني ممن مت حوارهاعلماء يف  اليت توصلت إليها جلنة الوالنتائج ،تنفيذاً لتوجيهات رئيس اجلمهورية
  .متطرفةالتغرير هبم وكانوا حيملون أفكاراً 

   جلنة احلوار الفكرينتائج

 وااللتزام بالدسـتور    ، وطاعة ويل األمر   ،ه وصور ه والتطرف واإلرهاب بكافة أشكال    العنف نبذ  )أ(
   ؛ ومنها قانون األحزاب والتنظيمات السياسية، النافذةوالقوانني

 األمن واالستقرار واالبتعاد عن أي عمل خيل بأمن اليمن واستقالهلا واحترام حقوق على احملافظة  )ب(
 اليت تربطها معاهدات مع الدول ومنها حرمة دمائهم، وأمواهلم وأعراضهم، وعدم التعرض أو املساس مبصاحل   الغري

متنحه السلطات اليمنية لشخص ما بدخول اليمن أماناً  الذيذن إلاجلمهورية اليمنية، ما دام العهد قائماً، واعتبار ا
  ؛ قانوناً وال جيوز ألي شخص املساس بالذي أُعطي األمان من الدولةاملختصة السلطةله حىت ينتهي بقرار من 

 األمل أمام هؤالء الشباب وغريهم وبإمكاهنم أن يعيشوا آمنني وأن يتمتعـوا بكافـة               باب فتح  )ج(
 تشكل خطـراً  كوهناح املفاهيم اخلاطئة اليت كانت موجودةً لدى بعضهم عن اإلسالم          وحرياهتم وتصحي  حقوقهم

  ؛ األعداءيضعهاعلى اإلسالم واملسلمني ال يقل عن خطر املخططات واملكائد اليت 

 نزع فتيل املواجهة الدموية بني هؤالء الشباب واألجهزة األمنيـة وتثبيـت األمـن        إىل التوصل  )د(
 . مشلهم احلوارالذينج عن األشخاص  واإلفرا،واالستقرار

   قضايا اإلرهاب إىل القضاءيف إحالة مجيع املتورطني

وفقـاً   تجزينمة احمل كأن تتم حما   قد روعي  مت إحالة مجيع املتورطني يف قضايا اإلرهاب إىل القضاء العادل           - ٢٠٧
   : بينهامن واليت القوانني اليمنية والدستوريف للضمانات املكفولة هلم 

 اللجنة الدولية لبعثة  للمعتقلني ملقابلة زائريهم من األهل واألقارب كما مت السماح  الفرصة إتاحة  )أ(
   ؛معهمزيارهتم واجللوس بللصليب األمحر 

   وجود حمامني وتوفر مجيع الضمانات املكفولـة هلـم أثنـاء التحقيـق     يف تتم إال    ال احملاكمات  )ب(
 ؛أو احملاكمة
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 عنهم يف تقدمي أي تظلمات بسبب أي أعمال مت ارتكاهبا يف حقهم             فراجاإل كل الذين مت     أحقية  )ج(
 . املعتقليفأثناء تواجدهم 

 التفجرياتحماكمة املتهمني يف قضايا اإلرهاب وجرائم       يف   املتخصصة  اجلزائية احملكمة بدأتكانت قد   و  - ٢٠٨
احملكمة سـتة     أدانت ٢٠٠٤سبتمرب  /ولأيل ٢٩ريخ  اويف ت  .اليت شهدهتا بعض املناطق اليمنية خالل الفترة املاضية       

مبيناء عدن وتشكيل عصابة مسلحة هدفها      ) س كول إس  إيو  (املدمرة األمريكية   متهمني متورطني يف قضية تفجري      
من تـأريخ النطـق      تاحة فرصة نصف شهر   إقالق األمن، وتضمن القرار مصادرة املضبوطات اخلاصة بالقضية و        إ

 أربعـة   ٢٠٠٤أغسطس  /آب ٢٩وكان أن أدانت احملكمة نفسها يف تأريخ         .ستئناف احلكم الباحلكم للمتهمني   
  .رهابية أخرىإوقضايا ) ليمبورج(عشر متهماً يف قضية تفجري السفينة الفرنسية 

   االتفاقيات املتعلقة مبواجهة اإلرهابعلىإقرار القوانني واملصادقة 

 ظاهرة اإلرهاب ومواجهة حتدياهتا ملواجهةليمنية   اختذهتا حكومة اجلمهورية ا    اليت إىل اإلجراءات    باإلضافة  - ٢٠٩
  : أيتضمن اخلطة املعدة لذلك مبا ي  وغري املباشرة قامتاملباشرة

 ٢٤  وحيتوي القانون علـى    ، بشأن مكافحة غسل األموال    ٢٠٠٣ لسنة   ٣٥ رقم   القانون إقرار  )أ(
  ؛مادة موزعة على مثانية أبواب

  .هازة األسلحة إىل جملس النواب إلقرارتنظيم حيال  جديدقانون  تقدمي مشروع  )ب(

 أقرهتا اليتبتنفيذ القرارات واالتفاقيات أيضاً  معنية العربية الدول  ذلك فإن بالدنا كغريها منإىل باإلضافة  - ٢١٠
  :احلكومات العربية يف جمال مكافحة اإلرهاب

الداخلية العرب يف    وزراء   جملس يف  بشأن مدونة قواعد سلوك للدول األعضاء      ٢٧٥ رقم القرار  )أ(
  ؛١٩٩٦ عام تونس

  ؛١٩٩٧ اإلرهاب املقرة يف تونس عام ملكافحة العربية ستراتيجيةالا  )ب(

 ء الداخلية والعدل العرب القـاهرة     ن جملسي وزرا  م ملكافحة اإلرهاب الصادرة     العربية االتفاقية  )ج(
  ؛١٩٩٨عام أبريل /نيسان

 املتعلقة مبواجهة اإلرهاب على املـستوى       الدوليةت  املصادقة على عدد من املعاهدات واالتفاقيا       )د(
   :يتالعاملي املبينة يف اجلدول اآل
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  تفاقيةال اليمن لانضمام ريخات  االتفاقية البند
 ٢٠٠١أبريل / نيسان٢٣  اإلرهابية بالقنابلاهلجمات قمع اتفاقية  ١

 ٢٠٠٢يونيه /حزيران ٣٠ رية غري املشروعة املوجهة ضد سالمة املالحة البحاألعمال قمع اتفاقية  ٢

 غري املشروعة املوجهة ضد سالمة املنـصات        األعمال قمع   برتوكول  ٣
 الثابتة على اجلرف القاري

 ٢٠٠٢يونيه /حزيران ٣٠

 ٢٠٠٠يوليه /متوز ١٤  الرهائنأخذ مكافحة اتفاقية  ٤

 املرتكبة ضد األشخاص املتمتعني حبماية دولية مبن        اجلرائم منع   اتفاقية  ٥
 . عليهاواملعاقبةاملوظفون الدبلوماسيون فيهم 

 ١٩٨٧فرباير /شباط ٩

 غري املشروعة املوجهة ضد سالمة الطريان املدين        األعمال قمع   اتفاقية  ٦
 )اتفاقية مونتريال(

 ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٢٩

 ١٩٨٦سبتمرب /أيلول ٢٩  قمع االستيالء غري املشروع للطائراتبشأن الهاي اتفاقية  ٧

 اجلرائم وبعض األعمال األخرى املرتكبة علـى        بشأنوكيو   ط اتفاقية  ٨
 منت الطائرات

 ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٢٦

 افة التسامح وجتفيف منابع التطرففيما يتعلق بنشر ثق

 يف اخلطاب اإلعالمي والثقايف والديين الذي يشمل كالً من الصحافة واملنابر            النظر احلكومة بإعادة    قامت  - ٢١١
 عملت وزارة التربية التعليم على توحيد       ٢٠٠٢- ٢٠٠١ العام الدراسي    بدايةمع   و . واإلرشاد هوالتوجي اإلعالمية
الذي كان ميثل تعليمـاً     ) املعاهد العلمية ( التعليم الديين    يسمى كان   ما  والثانوي حيث مت دمج    األساسيالتعليم  

 سـاعد علـى   التوحيد وهذا .التعليم وة ويتصف باالستقالل اإلداري واملايل عن وزارة التربي    العامموازياً للتعليم   
  .أفضلتوحيد اجلهود والطاقات واستثمار املوارد املتوفرة استثماراً 

   حقوق اإلنسان يف ظل مكافحة اإلرهابوضع

 احلكومة يف مكافحة اإلرهاب وتأثري هذه       جهود من املسلم به وجود عدة مشاكل وصعوبات يف ظل           إنه  - ٢١٢
دعي الكمال يف اإلعمال الدائم واملـستمر حلقـوق         فاليمن ال ت   ،ر يف حقوق اإلنسان   املشاكل املباشر وغري املباش   

 ليس يف   ،سبتمرب/أيلول حالة حقوق اإلنسان مل تتغري بعد أحداث احلادي عشر من            أنأيضاً  دعي  ت وال   ،اإلنسان
 اإلنسان بل على حقوق اليت قطعت أشواطاً كبريةً يف جمال    لدول مبا فيها تلك ا    ، بل ويف العامل أمجع    فحسباليمن  

 تعيشها اليمن تؤدي بشكل أو بـآخر إىل         اليتالعكس من ذلك فإن األوضاع املؤسسية واالقتصادية واالجتماعية         
الـيمن  دركه  ت وهو األمر الذي     ، مع حقوق اإلنسان وحرياته    السليمحدوث بعض اإلشكاليات يف جمال التعاطي       

 إىلأيضاً   واجملتمع الدويل    ، ومؤسسات اجملتمع املدين   ، الثالث  الدولة وسلطاهتا  مؤسساتسعى من خالل    ت و ،جيداً
 وتعزيز دور ، حقوق اإلنسانثقافةفشاء إختالالت اجملتمعية واملؤسسية هبدف الإجياد احللول اجلذرية لبعض أوجه ا

 حفظ حقوق   يف يضمن سالمة التطبيق     مبا القوانني واألنظمة    إعمالاألجهزة الرقابية والقضائية للقيام بدورها يف       
  .اإلنسان وصوهنا
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ذلك وبـشكل   ب ورفعها تقريراً    ، قضايا اإلرهاب  يف تشكيل جلنة من الربملان ملتابعة أوضاع املعتقلني         وما  - ٢١٣
  . اجلاد مع قضايا إعمال حقوق اإلنسان من األجهزة الرقابية يف الدولةالتعاطي إال خري دليل على ،حيادي ومستقل

 على ذمة اإلرهاب قد رحبت باملنظمات       تجزيناحملر تعاطيها الشفاف مع قضايا       أن الدولة ويف إطا    كما  - ٢١٤
قاء الب وأتاحت هلا فرصة     ، ومنظمة العفو الدولية   ، ضمنها الصليب األمحر   ومناحمللية والدولية املهتمة هبذه القضايا      

 ومقابلة احملتجـزين    احلجز  وسهلت هلذه املنظمات دخول مرافق     ، املسئولني يف الدولة واألجهزة األمنية فيها      كبار
 وحرصها على اإلسهام الفاعل مع اجملتمع الدويل للحكومة وغري ذلك من اإلجراءات اليت تؤكد االلتزام اجلاد يها،ف

 املنظمات احمللية والدولية العاملة     كافة شاملة بالتعاون مع     كمنظومة  اإلنسان حقوقيف ترسيخ ونشر قيم ومبادئ      
  . وخرباهتا للوصول إىل اهلدف املنشود يف الرقي حبقوق اإلنسانجتارهبالالستفادة من يف جماالت حقوق اإلنسان 

 القول إن وضع حقوق اإلنسان يف اليمن يف ظل مكافحة اإلرهاب نتيجة للجهود األمنية ميكننا وباإلمجال  - ٢١٥
 ، حقوق اإلنـسان   متس  مل تتأثر بشكل مباشر وخطري يف شكل انتهاكات منهجية ومستمرة          ، تقوم هبا الدولة   اليت

  .اإلجراءات القانونية ويتخذ يف حق مرتكبيها ويتم متابعة أي انتهاكات أو خروقات يف جمال حقوق اإلنسان

 من التوصيات تعرب اللجنة عن قلقها إزاء احلاالت اليت مت ذكرها عـن ترحيـل                )و(٦ورد يف الفقرة      - ٢١٦
 ٣ وإذا كان حدث ذلك فإنه يعين خرقاً للمادة          .إلجراءاتاألجانب بدون إعطائهم الفرص القانونية لدحض بعض ا       

توصي اللجنة الدولة العضو ضمان أن مسألة الطرد أو الترحيل لألشخاص إىل : )ز(٧  وورد يف الفقرة،من املعاهدة
  . من املعاهدة٣دولة أخرى يتناغم مع املادة 

 التعليق

األجانب نظم عملية دخول األجانب  إقامة وخول بشأن د١٩٩١ لسنة ٤٧نود التوضيح بأن القانون رقم   - ٢١٧
قيود تنظيمية حبتة متعارف عليها يف كثري مـن          أراضى اجلمهورية اليمنية وتنقالهتم هبا ومل يضع من القيود سوى         

دول العامل كتلك املتعلقة بنظم دخول وخروج األجانب من األماكن املشروعة اليت حتددها اجلهة املختـصة وان                 
لى جواز سفر ساري املفعول أو أي وثيقة تقوم مقامها ويؤذن له بالدخول من اجلهة املختـصة                 يكون حاصالً ع  

وكذا اإلجراءات املتعلقة بتسجيل األجانب وتنظيم إقامتهم وتنقالهتم داخل البالد وقد نص هذا القانون يف مادته                
ان يف وجوده ما يهدد أمـن الدولـة         األجنيب من ذوى اإلقامة اخلاصة إال إذا ك        ال جيوز أبعاد  " على أنه    ٣١رقم  

 "وسالمتها يف الداخل أو يف اخلارج أو اقتصادها القومي أو الصحة العامة أو اآلداب العامة أو كان عالة على الدولة        
 .واشترط أن تتم عملية اإلبعاد بقرار يصدر من وزير الداخلية بعد عرض األمر على اللجنة املختصة باإلبعاد

إقامة األجانب وهم أعضاء السلك      و ت املُعفاة اليت ال تسرى عليها أحكام قانون دخول        كما حدد الفئا    - ٢١٨
الدبلوماسي والقنصلي األجنيب املعتمد يف اجلمهورية طاملا كانوا يف خدمة الدولة اليت ميثلوهنا وفقاُ للقانون الدويل                

رات القادمة إىل اجلمهورية بالشروط وكذا مالحو السفن والطائرات القادمة إىل اجلمهورية وركاب السفن والطائ 
 .١٣٨واألوضاع اليت نص عليها القانون يف مادته 

 من التوصيات تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الفشل الواضـح للتحـري الفـوري               )  ه(٦ورد يف الفقرة      - ٢١٩
 :)ح(٧ يف الفقرة وورد   . من املعاهدة ومقاضاة املذنبني    ١٦الالمشروط لعدد من ادعاءات التعذيب وخروقات املادة        
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 موثوق به ومستقل للشكاوى ليقوم بالتحقيقات       .توصي اللجنة الدولة العضو اختاذ إجراءات إلنشاء جهاز فعال        
 .الفورية والالمشروطة يف إدعاءات التعرض لسوء املعاملة أو التعذيب من قبل أفراد الشرطة أو غريهم ومعاقبة املذنبني

 التعليق

                                    جاء يف اجلزء األول من هذا التقرير حول                   نرجو الرجوع إىل ما   -    ٢٢٠

  ؛ )   ١١١  ،    ١١٠   ،   ١٠٩   ،   ١٠٨        الفقرات (   :                     تلقي البالغات والشكاوى   ) أ (

  ؛ )١١٢، ١١١الفقرات ( :التوسع يف أعداد النيابات والعامة  )ب(

  ؛ )١١٦- ١١٣الفقرات (أعمال الرتول امليداين لتقصي احلقائق   )ج(

 . )١١٩- ١١٧لفقرات ا(اين لتقصي حاالت التعذيب الرتول امليد  )د(

 من التوصيات توصي اللجنة الدولة العضو بتعزيز اجلهود خلفض مستوى حـدوث            )ط(٧ورد يف الفقرة      - ٢٢١
  حاالت التعذيب أو سوء املعاملة من قبل أفراد الشرطة أو غريهم من املسئولني ومجـع البيانـات الـيت ترصـد                  

 .مثل ذلك

 التعليق

   :زء األول من التقرير يف البنديننرجو الرجوع إىل ما جاء يف اجل  - ٢٢٢

  الفرع ألف

 تاريخ  إىل من تاريخ تقدمي تقريرها السابق       ة لتنفيذ االتفاقية خالل الفترة املمتد     ذهتا بالدنا اخت اليت   تدابريال  - أوالً 
  هذا التقريرتقدمي 

  حدثت خالل الفترة ذاهتاالتطورات ذات الصلة بتنفيذ االتفاقية ليت   - ثانياً 

  الفرع باء

  اليت تؤثر يف تنفيذ االتفاقية ية واملؤسسية التشريعالتطورات  - أوالً 

  القوانني اجلديدة ذات الصلة بتنفيذ االتفاقية  - ثانياً 

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء فشل الدولة العضو يف تقدمي معلومـات      : من التوصيات  )ز(٦ورد يف الفقرة      - ٢٢٣
: )ي(٧  وورد يف الفقـرة    .هيل ضحايا سوء املعاملة من قبل الدولـة       تفصيلية تتعلق مبسألة التعويضات وإعادة تأ     

توصي اللجنة الدولة العضو بضمان حقوق ضحايا التعذيب وذلك باحلصول على تعويض مناسب مـن الدولـة                 
   .وخضوعهم لربنامج الضحايا وإعادة التأهيل اجلسدي والنفسي
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 التعليق

 شأن تشكيل جلنة ملراجعة التوصيات الواردة يف البيـان         ب ٢٠٠٨ لسنة   ٦٩صدر أمر رئيس الوزراء رقم        - ٢٢٤
 ٢٠٠٨فرباير / شباط١١- ١٠اخلتامي الصادر عن مؤمتر احلوار األول العدالة اجلنائية التشريع اليمين املنعقد خالل الفترة 

   من      ً        ً   مادياً ومعنوياً                            وجوب تعويض ضحايا التعذيب  ً     ةً على                                  إضافة نص إىل التشريع الوطين ينص صراحالذي تضمن  
 .         ً                              ائم زيادةً على ما يلزم هلم من ديات وأروش                                              قبل الدولة واألشخاص الذين قاموا بارتكاب تلك اجلر

ووردت يف التشريعات الوطنية العديد من النصوص التشريعية اليت أشارت إىل احلق يف احلـصول علـى                   - ٢٢٥
 .التعويض نوجزها يف املصفوفة اآلتية

  احلق يف احلصول على تعويض عادل

    ٥١      املادة      ستور   الد ١
                          حيق للمواطن أن يلجأ إىل       

                          القضاء حلماية حقوقه ومصاحله 
                         روعة ولـه احلق يف تقدمي        املش

ــشكاوى  ــادات           ال              واالنتق
                             واملقترحات إىل أجهزة الدولة    
                         ومؤسساهتا بصـورة مباشرة   

  .            أو غري مباشرة
    ٤٨      املادة 
                حيدد القانون    )     ه (        الفقرة    

                          عقاب من خيالف أحكام أي     
              هذه املـادة،                    فقرة من فقرات    

                            كما حيدد التعويض املناسـب     
                            عن األضرار اليت قد تلحـق      
                           بالشخص من جراء املخالفة،    
                          ويعترب التعـذيب اجلـسدي     
ــد القــبض                            أو النفــسي عن
                             أو االحتجاز أو السجن جرمية     
                            ال تسقط بالتقادم ويعاقـب     
                                عليها كل من ميارسها أو يأمر      

  .                هبا أو يشارك فيها
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            التــشريعات  ٢

        الوطنية
    ٥٦      املادة                     ن اإلجراءات اجلزائية    قانو

                                                      للمدعى باحلقوق املدنية أن يترك دعواه يف أية حالة           
                                                          كانت عليها الدعوى ويلزم بدفع املصاريف السابقة علـى         
                                                        ذلك مع عدم اإلخالل حبق املتهم يف التعويضات إن كـان           

  .      هلا وجه
    ٦٣      املادة 

                                                   للمتهم أن يطالب املدعى باحلقوق املدنيـة أمـام           
                                            عويض الضرر الذي حلقه بسبب رفع الـدعوى                 احملكمة بت 

 .                       املدنية إذا كان لذلك وجه

    ٦١      املادة                         قانون اجلرائم والعقوبات 
                                                  ال حيكم باملستحق من الديات واألرش إال بعـد أن            

 .                                               يتبني حال اجملين عليه بسبب اجلرمية فيما يسرى عن اجلروح

    ٨٠      املادة 
ـ     أل                        جيوز اجلمع بني الدية وا         ين                     رش وبني تعويض اجمل

                                                               عليه أو ورثته عما أنفق يف عالج اجملين عليه وما فاته مـن             
  .                   كسب أثناء مدة العالج

     ١٦٦      املادة 
                                                يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على عشر سنوات كل           

                                                            موظف عام عذب أثناء تأدية وظيفته أو اسـتعمل القـوة           
                                                            أو التهديد بنفسه أو بواسطة غريه مع متـهم أو شـاهد            

                                  راف جبرمية أو على اإلدالء بأقوال                              أو خبري حلمله على االعت    
                                                        أو معلومات يف شأهنا وذلك دون إخالل حبق اجملين عليه يف           

 .  رش أل                    القصاص أو الدية أو ا

٢ 

    ٤٧      املادة               القانون املدين 
                                                   لكل من وقع عليه اعتداء غري مشروع يف حق مـن              

                                                 حقوقه الشخصية أن يطلب وقف هذا االعتداء مع التعويض 
  .              عما حلقه من ضرر

     ٣٠٤   دة    املا
                          ٌ           ً             كل فعل أو ترك غري مشروع سواٌء كان ناشئاً عن            

                                       ً                 عمد أم شبه عمد أم خطأ إذا سبب للغري ضرراً، يلزم مـن      
                                                          أرتكبه بتعويض الغري عن الضرر الذي أصابه وال خيل ذلك          

  .                             ً                 بالعقوبات املقررة للجرائم طبقاً للقوانني النافذة
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     ١٤٤      املادة                 قانون املرافعات   
                          ً        أعضاء النيابة العامة مدنياً عن                          جيوز خماصمة القضاة و     

                                                       طريق رفع دعوى املخاصمة للحكم بالتعويض ترفع وتنظر        
  .    ً                                   وفقاً لإلجراءات املنصوص عليها يف هذا الفصل

     ١٥٣      املادة 
                             ً            إذا تقرر رفض دعوى املخاصمة شكالً فيجب          ) أ ( 

                              ً                          احلكم على املدعي باحلبس ثالثني يوماً ومبصادرة الكفالـة         
                                  أو عضو النيابة العامة إن كان                                 وبالتعويض املناسب للقاضي    

   ؛       ٍ له مقتضٍ
                                         إذا ثبت عدم صحة الدعوى فيجب احلكـم           ) ب ( 

                        ً                               على املدعي باحلبس سـتني يومـاً ومبـصادرة الكفالـة           
                                                            وبالتعويض املناسب للقاضي أو عضو النيابة العامة املخاصم        

   ؛              ٍ إن كان له مقتضٍ
                                           إذا ثبت هليئة احلكم صحة دعوى املخاصـمة           ) ج ( 

                                يض املناسب وبنفقـات احملاكمـة                           فتحكم للمدعي بالتعو  
                                                      وببطالن احلكم حمل املخاصمة وأي عمل قضائي متعلق به         
                                                              وبإيقاف القاضي أو عضو النيابة العامة عن العمل وإحالته         
                                                        إىل جملس القضاء األعلى إليقاع العقوبة اليت يراها مناسـبة     

 .                           كما حتكم بإعادة مبلغ الكفالة

     ١٩٩      املادة 
                  لبـات العارضـة                                     للمدعى عليه أن يقدم مـن الط        
   :      ما يأيت
   ؛                   طلب املقاصة القضائية •  
                                            طلب احلكم له بالتعويضات عن ضرر حلقه من         •  

  .                       الدعوى أو من إجراء فيها
                اعتبارات لفئات   ٣

     خاصة
   :                      قانون اإلجراءات اجلزائية       الطفل

    ٤٧      املادة 
                                                    إذا كان من حلقه ضرر من اجلرمية فاقد األهلية ومل            

                                   جاز للنيابة العامة أو احملكمة                                 ً      يكن له من يقوم مقامه قانوناً     
                                            ً                 املرفوعة أمامها الدعوى اجلزائية أن تعني له وكيالً ليـدعى          

                                     وال يترتب على ذلك يف أية حالة        .                          باحلقوق املدنية نيابة عنه   
  .                        إلزامه باملصاريف القضائية
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 فترة العقوبة    من التوصيات تعرب اللجنة عن قلقها إزاء وضع النساء الاليت قضني           )ح(٦ورد يف الفقرة      - ٢٢٦
توصي اللجنة الدولة العضو باستمرار وتوسيع اجلهـود        : )ك(٧  وورد يف الفقرة   .والزلن يف احلجز لفترات أطول    

 .إلنشاء مساكن النساء ألجل تفادي بقائهن يف السجن ملدد جتاوز فترة العقوبة

  التعليق

 أهلهن قبوهلن يف حميطهن العائلي من تعد مسألة استمرار احتجاز النساء الاليت قضني مدة سجنهن ورفض  - ٢٢٧
جتماعي لدى هؤالء األسر حيث تنظر معظم األسر إىل هؤالء النساء نظرة حتقري             الاملرتبطة مبدى الوعي ا    املشاكل

  .ومترسخ يف أذهان أغلبية تلك األسر أنه من العار التعايش معهن يف مرتل واحد بعد خروجهن من السجن

 ،السجن داخل جتماعية واألسرية الرافضة هلن تسمح احلكومة للسجينات بالبقاء       الرتعات اال  وحيال هذه   - ٢٢٨
باعتبار ذلك من املسائل اإلنسانية اليت تضطلع هبا الدولة حلمايتهن من تلك الظروف اليت قد تؤدي إىل تعـريض                   

طلب إمكانيات أكرب   حياهتن للخطر أو دفعهن لالحنراف نتيجة هلذا الرفض كون املعاجلة اجلذرية هلذه املشكلة تت             
 دراسة حتسني أوضاع السجون بالتعاون مع       علىتعكف اجلهات املعنية يف احلكومة       و .عليها أعمق للقضاء  وفهماً

ـ  مبا يف ذلك حل مشكلة النساء الالئى قضني فتـرات العقوبـة و  ،عدد من اهليئات واملنظمات الدولية   ا زلـن  م
يف حمافظة    إنشاء دار إيواء للجاحنات    ذا اإلطار من ضمنها   خذت عدة إجراءات يف ه     وقد اتُ  ،بالسجونموجودات  

 وقد اعتمدت احلكومة مبلغ مليون ومائـة        ،بتمويل من الصندوق االجتماعي للتنمية    " دار العدوية للمرأة  "صنعاء  
رعاية احلقوق  (ية  عوأربعة وعشرين ألف ريال هلذا الغرض حيث سيسند إدارة املشروع إىل مجعية أهلية وهي مج              

قع أن يتم تأثيـث     من املتو  و ،عية والصندوق االجتماعي للتنمية   بني اجلم حيث مت توقيع االتفاقية     ) نونية للمرأة القا
وهو دار يهتم برعاية وتأهيل النساء السجينات املفرج عنهن، وليس لديهن أسر وقد       )  للمرأة ر العدوية دا(وجتهيز  

 طفالً من أطفال السجينات على     ٢٠ جاحنة باإلضافة إىل      امرأة ٥٠مت إنشاء الدار ليستوعب يف السنة األوىل عدد         
ـ             .اعتبار أن املشروع يتضمن روضة لألطفال       ٣ريخ  اكما أن تعميماً صدر عن رئـيس مـصلحة الـسجون بت

مينع بقاء إي سجينة أهنت مدة سجنها يف السجن إال إذا تقدمت ) ٥٩٠/٦/٧/٢٠٠٣( ورقم ٢٠٠٣أغسطس /آب
 السجن ألسباب تذكرها فهؤالء يتم بقاؤهن مؤقتاً إىل أن يتم البت النهائي وجيدن              بطلب كتايب للنيابة للبقاء يف    

مكاناً يقمن فيه كما أن وزارة حقوق اإلنسان تتبىن إنشاء دار إليواء السجينات بعد اإلفراد عنهن هبدف الرعاية                  
  .قريباً وقد تسلمت األرض اخلاصة هبذه الدار ويف انتظار اجلهة الداعمة لبنائه ،الالحقة

  تعرب اللجنة عن قلقها إزاء صغر احلد األدىن للمـسئولية اجلنائيـة      : من التوصيات  )ط(٦ورد يف الفقرة      - ٢٢٩
 . األطفال املدعى عليهم الذين يصل سنهم إىل سبع سنوات يف مستشفيات خاصة أو معاهد اجتماعية للحماية - و

 احلد األدىن لسن املسئولية اجلنائية ولضمان أن كـل          توصي اللجنة الدولة العضو مبراجعة    ): ل(٧ وورد يف الفقرة  
  .املؤسسات اإلصالحية وغريها من أماكن اإلصالحيات تتواءم مع املعايري الدولية املنصوص عليها يف االتفاقية

 التعليق

 على إنشاء حماكم على مستوى مراكز ،١٩٩٢لسنة  ٢٤ من قانون رعاية األحداث رقم ١٥نصت املادة   - ٢٣٠
وبالفعـل   ، على اقتراح من وزير العدل     ت اجلمهورية تكون خاصة باألحداث بقرار من جملس القضاء بناءً         حمافظا
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 حماكم لألحداث يف تسع حمافظات وعينت قاضيات سيدات لرئاستها ٩صدر قرار من جملس القضاء األعلى بإنشاء 
ني اثنني ومت تـدريب القـضاة       ختصاصيني اجتماعي ا نيابات لألحداث وتتكون هذه احملاكم من قاضٍ و        ٩وعدد  

 .ووكالء النيابة واالختصاصيني االجتماعيني العاملني فيها

كما أن حماكم اجلمهورية ُتعىن بالنظر يف قضايا األحداث من خالل تويل كل حمكمة ابتدائية النظر والبت   - ٢٣١
  . مثل قضايا نفقة وحضانة الطفلميف قضاياه

سه اجلمع بني األحداث من الذكور واإلناث يف دار تأهيل ورعاية واحدة،       من القانون نف   ٢٩ومتنع املادة     - ٢٣٢
 .أو يف فترة االستجواب والتحقيق يف النيابة أو احملكمة أو أثناء تنفيذ العقوبات

 من قانون األحداث احلكم على احلدث الذي ال يتجاوز سنه عشر سنوات واُرتكـب               ٣٦ومل جتز املادة      - ٢٣٣
  .نون العقوبات بنفس العقوبة احملددة فيه وإمنا حيكم عليه بأحد التدابري احملددة يف هذه املادةجرمية يعاقب عليها قا

  العالج ومبا يتناسـب     مقاية أ لدولة تشريعاً وطنياً ملواجهة مشكله جنوح األحداث سواء بالو        ا تعضوو  - ٢٣٤
   ٤٥ حقـوق الطفـل رقـم        قانونمن   ٣ الفقرة   ٣دة  نصت املا الثقافية إذ    و مع ظروفهم وأوضاعهم االجتماعية   

ألحكام الـشريعة   اً  دم املساس حبقوق الطفل وفق    ع نمتضيت  لمة ا ز الال ةينحلماية القانو توفري ا  ( على ٢٠٠٢لسنة  
  .)اإلسالمية والقوانني النافذة

رى حماكمة احلدث بصورة سرية وال جيـوز أن         على أن جت   حقوق الطفل    من قانون  ١٣١دة  نصت املا و  - ٢٣٥
م وصورة احلدث أو ظر نشر اسامون واملراقبون االجتماعيون كما حيحملاود شهولاو به احلدث إال أقار حماكمةضرحي

  .رنشر وقائع احملاكمة أو ملخصها يف أي وسيله من وسائل النش

 من قانون حقوق الطفل أن ُيعفى احلدث من الرسوم واملصاريف القـضائية يف              ١٣٢دة  كما نصت املا    - ٢٣٦
  .ر آخونقان يأ أوهبذا القانون  املتعلقة ىالدعاو

التحفظ على احلدث الذي ال يتجاوز ال جيوز (أن  من قانون رعاية األحداث "أ" الفقرة ١١ادة أكدت املو  - ٢٣٧
سنة، يف قسم من أقسام الشرطة وسائر األجهزة األمنية وجيب تكفيله لوليه أو وصيه أو املـؤمتن                  ة عشر يتثنسنه ا 

تأهيل األحداث مدةً ال تزيد على أربع وعشرين ساعة، كما          ل را د قربايف  عه  م إيدا اله تعذر ذلك يت   يف ح عليه و 
جيوز التحفظ على احلدث الذي أمت الثانية عشرة من عمره يف أي قسم من أقسام الشرطة شريطة أن ال تزيد فترة                     

 ننيوسج املغريه مناختالط احلدث بنع التحفظ علية أربعاً وعشرين ساعة وأن يتم التحفظ عليه يف سكن خاص مي     
  .)ممن هم أكرب منه سناً

يكون للحدث املتهم جبرائم جسيمة أو غري جسيمة جيب أن (: نفسه أنهالقانون  من ١٩دة كما نصت املا  - ٢٣٨
ـ   يدافع   حمامٍ ون  قـان للقـوانني املقـررة يف  اً عنه، فإذا مل يكن قد اختار حمامياً تولت النيابة أو احملكمة ندبه طبق

  .)زائيةاإلجراءات اجل
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لنيابة مباشرة إجراءات التحقيق والتصرف يف تتوىل ا (: على أنن رعاية األحداث من قانو٨دة انصت املو  - ٢٣٩
 خطورة الفعـل    ةجرد و دثحلسن ا  راعاةم قمسائل األحداث وجيب على احملقق أثناء االستجواب وأجراء التحقي        

  .)ص الشخصيةعناصر فح وعاش فيها وغري ذلك من شأنية والظروف اليت نه والذحالته البدنيةاملنسوب إليه و

ة األحداث دون غريها بالنظر يف أمر احلدث عنـد          تص حمكم خت: ( من قانون األحداث   ١٦ادة  ونصت امل   - ٢٤٠
يف   أسهم اذإليها هذا القانون،و  نص ع ائم وعند تعرضه لالحنراف كما ختتص باجلرائم األخرى اليت ي         ه يف اجلر  اهتام

  .)ب تقدمي احلدث وحده إىل حمكمة األحداث حدث وجريغ ةرميجلا

ء مما يوجب القانون إعالنه إىل احلدث وكـل         كل إجرا (أن   على    من قانون األحداث   ٢٥ املادة   ونصت  - ٢٤١
حة لشر ملصابيعنه ولكل من هؤالء إن املسئول  ه أوحكم يصدر يف شأنه يبلغ إىل أحد والديه أومن له الوالية علي           

  .)ة يف القانونلطعن املقررا قر طدثحلا

فيما  (: منه ٣٦حداث عدد من التدابري حيث نصت املادة        عاية األ  الفصل الثاين من قانون ر     وقد ورد يف    - ٢٤٢
بأي   جرمية بكتز سنه عشر سنوات وير    تجاوعدا املصادرة وإغالق احملل ال جيوز إن حيكم على احلدث الذي ال ي            

  : اآلتيةبريكم علية بأحد التداحيوإمنا ) دبري مما نص عليه يف قانون العقوباتت وأة قوبع

 اللوم والتأنيب إىل احلدث على ما صدر منه وحتذيره بأال يعود إىل              احملكمة هجيوهو تو : خالتوبي  )أ(
  ؛مثل هذا السلوك مرة أخرى

لوصاية عليه، فإذا مل تتوفر ا وأة اليوه الل من ىلإ  احلدث إىل أحد أبويه أوسليموذلك بت: يمسللتا  )ب(
 فان مل يوجد سلم إىل شخص       د أسرته، أيهما الصالحية بالقيام بتربيته سلم إىل من يكون أهالً لذلك من أفرا           يف  

  ؛مؤمتن يتعهد بتربيته أو إىل أسرة موثوق هبا يتعهد عائلها بذلك

  ؛راكز املتخصصة لذلكملا حد أىلدث إ باحلةمكويكون بأن تعهد احمل :هين املبالتدريباإلحلاق   )ج(

ضور بفرض احلد أنواع معينة من األماكن أو احملال أو   ياويكون حبظر ارت  : ينةعبواجبات م  لزاماإل  )د(
يف أوقات حمددة أمام أشخاص أو هيئات معينة أو املواظبة على بعض االجتماعات التوجيهية أو غري ذلـك مـن       

  ؛ريزالقيود اليت حتدد بقرار من الو

 بيئته الطبيعية حتت التوجيه واإلشراف ومع مراعـاة         وذلك بوضع احلدث يف   : يئاقضختبار ال اال  ) ه(
 تزيد مدة االختبار القضائي على ثالث سنوات، فإذا فشل احلدث يف             جيوز إن  الواجبات اليت حتددها احملكمة وال    

  ؛رياالختبار عرض األمر على احملكمة لتنفيذ ما تراه مناسباً من هذه التداب

 يف إحدى دور رعاية األحـداث       هوذلك إيداع :ة األحداث ر تأهيل ورعاي  ود ىحد إ يفاع  يدإلا  )و(
ر اليت أودع فيها احلدث أن تقدم إىل احملكمة تقريراً عـن حالتـه              على الدا  و ،التابعة للوزارة أو املعترف هبا منها     

  ؛احملكمة ما تراه بشأنهقرر وسلوكه كل ستة أشهر على األكثر لت
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ستـشفيات املتخصـصة    مللك بإيداع احلدث أحد ا    وذ: تخصصةملا اتشفيتاملس أحديف   اعيدإلا  )ز(
  احملكمة الرقابة على بقائه حتت العالج يف فترات دورية          وتتوىل   هة اليت يلقى فيها العناية اليت تدعو إليها حالته        اجلب

  .ال جيوز أن تزيد أي فترة منها على سنة

شاور عن كثب مع مكتب املفوض      توصي اللجنة الدولة العضو بالت    : من التوصيات  )ن(٧ ورد يف الفقرة    - ٢٤٣
 وذلك لتطوير منـهج فعـال       ، والربامج املستقلة لألمم املتحدة بآليات حقوق اإلنسان       ،السامي حلقوق اإلنسان  

 .ومناسب وبرامج تدريب هتدف إىل مناهضة التعذيب وسوء املعاملة

 التعليق

 مشروع دعم القدرات الوطنية يف جمال حقوق اإلنسان

بناء القـدرات    وزارة حقوق اإلنسان والربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة، ويف إطار مشروع         بالتعاون بني     - ٢٤٤
 لكادر موظفي حقـوق     التدريب والتأهيل  الوطنية يف جمال حقوق اإلنسان مت تنفيذ العديد من الفعاليات يف جمال           

ثقافة حقوق اإلنسان أمهها إنشاء واملكلفني بإنفاذ القانون، إىل جانب العديد من النشاطات يف جمال نشر  ،اإلنسان
 وخصوصاً دارة البالغات والشكاوى مركز املعلومات التابع للوزارة إىل جانب القيام بدعم البنية التحتية إلزوجتهي

  ودعم البنية التحتية إلدارة الرعاية واإلصالحيات بالوزارة       وضع شبكة الكترونية لكل أجزاء اإلدارة     ب فيما يتعلق 
  .نظيم زيارات القيادات العليا يف الوزارة للسجون يف أغلب حمافظات اجلمهوريةتاملشاركة يف و

دورات تدريبية يف جمال كما قام الربنامج بتنفيذ مجلة من النشاطات بالتعاون مع منظمات اجملتمع املدين منها   - ٢٤٥
كز املعلومات والتأهيـل     بالتنسيق مع مر   حقوق اإلنسان خاصة بضباط الشرطة نفذت يف مجيع حمافظات اجلمهورية         

لتفعيل دورها يف جمال محاية      )هود(لهيئة الوطنية للدفاع عن احلقوق واحلريات       ؤسسي ل املدعم   وال ،حلقوق اإلنسان 
خاصة حبقـوق    عقد جمموعة من ورش تدريب    ، و حقوق اإلنسان وتنظيم دورات تأهيلية للمحامني يف جمال احلماية        

 ودعم إعداد كتـاب     ،مجعية الزهراء اخلريية السنوية    بالتنسيق مع    وإعالمينياإلنسان مبشاركة ضباط شرطة وحمامني      
 . عدن- مركز حقوق اإلنسان والدميقراطية للنساء بالتنسيق مع  )دليل احملاكمة اجلنائية( و)دليلك إىل حقوقك(

املسلمة لليمن توصي اللجنة الدولة العضو بالنشر وبشكل واسع للتقارير : من التوصيات ٩ ورد يف الفقرة  - ٢٤٦
من اللجنة ونشر استنتاجات وتوصيات اللجنة يف مواقع رمسية على شبكة اإلنترنت ووسائل اإلعالم واملنظمـات             

 .غري احلكومية

 التعليق

املتعلقة مبدى تنفيذ    نرجو الرجوع إىل ما جاء يف اجلزء األول من هذا التقرير حول نشر التقارير الوطنية                - ٢٤٧
  .)٣٣الفقرة (الصكوك الدولية بالدنا لالتفاقيات و

 ـ ـ ـ ـ ـ


