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 وتطــوير الــسلطة القــضائيةاســرتاتيجية حتــديث



 

 -٢-

  :المقدمة 

الحمد هللا الذي خضع كل شيء لعظمته، وانقاد كل شيء لسلطانه، خلق السماوات واألرض بالحق وأقامهمـا                 
بالعدل، وجعل العدل هو الميزان الذي به خط الكون نظامه، وأسس عليه وجوده ودورانه به تـسير الـذرات      

واكب والنجوم والمجرات الكبيرة، وعلى نظامه تدور، ولقانونه تخضع وفق سنة إلهية ثابتة ال              الصغيرة، والك 
  )).الَ الشَّْمُس َينَْبِغي لََها َأْن تُْدِرَك الْقََمَر َوالَ اللَّْيُل َساْبقُ النََّهاِر َوكُلٌّ ِفْي فَلٍَك َيْسَبُحْوَن((تتغير وال تتبدل 

ستخالف في األرض، وحثه على تحقيق العدل في كل نـواحي الحيـاة،             خلق اإلنسان وأناط به مهمة اال     
، ومن أجل ذلك أرسل الرسل، وأنزل الكتب        ))َوِإذَا َحكَمتُْم َبْيَن النَّاِس َأْن تَْحكُُموا ِبالَْعْدلِ      ((وفق القاعدة اإللهية    

 ال يأتيه الباطل من بين يديـه        لتبيين للناس معالم الهدى، وفق ميزان العدالة القائم على المنهج السماوي الذي           
وال من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وعلى مقتضاه أثاب باألجر العظيم، وجازى  بالعذاب األليم، نظـم بـه                    

  .العالئق بين الخالئق، ورتب به األعمال في دقة تامة وتناسق متكامل وتناغم عجيب
لمتين ألي حكم رشيد وحضارة عظيمة،      إن تحقيق العدل هو القاعدة األولى ألي تقدم وتطور واألساس ا          

كمـا أن تقـدم الـشعوب ورقيهـا         . تمأل اآلفاق، وتظل آثارها شاهدة على عظمة صناعها على مدى الدهر          
فالقضاء العادل المستقل الفاعل يتولى حراسـة العدالـة فـي           . واستقرارها يقاس من خالل عدلها في قضائها      

لحقوق والحريات، حارساً للدماء واألموال واألعراض، فـإذا        توازن تام بين الحقوق والحريات، فهو حامي ا       
اختل هذا التوازن اضطربت الحياة، وأصابها الخلل، وعمت الفوضى، وخيم الظلم، وساد التخلف كل نـواحي     

  .الحياة، لينذر بخطر جسيم، وكارثة محققة، يجب تالفيها قبل وقوعها
لدتين لرفع الظلم واالستبداد عن كاهـل الـشعب          من أكتوبر الخا   ١٤ من سبتمبر و   ٢٦وقد جاءت ثورتا    

اليمني بسبب الحكم اإلمامي الظالم، واالستعمار البغيض، وإقامة مجتمع يسوده العدل والرخاء في ظل نظـام                
  .جمهوري شوروي عادل ينهض بالوطن إلى بوابة المجد وأوج التقدم

السكينة العامة في المجتمع، وضـمانة      فالعدل أساس الحكم، وركيزة أساسية لتحقيق األمن واالستقرار و        
أكيدة لتحقيق التقدم، والتطور واالزدهار وتهيئة المناخ المالئم لالستثمار وتحريك عجلة التقـدم االقتـصادية               
واالجتماعية، وإحداث نهضة تنموية شاملة في كافة المجاالت، وعلى كافة األصعدة، وبناء دولة اليمن الحديث               

  .دولة النظام والقانون
لذلك أولته القيادة السياسية بقيادة باني نهضتها الحديثة فخامة الـرئيس علـي عبـداهللا صـالح رئـيس                   
الجمهورية رئيس مجلس القضاء األعلى أهمية كبيرة ترجمتها خطط وبرامج الحكومات المتعاقبة الهادفة إلى              

 وضـع مـشروع     اإلسراع في خطوات اإلصالح القضائي وتطوير أدائه وتحديث أجهزتـه، كـان آخرهـا             
استراتيجية تطوير وتحديث القضاء والتي تمخضت عن عقد المؤتمر القضائي األول والذي عقـد منتـصف                

م وتضمنت منظومة متكاملة من المحاور الهادفة إلى تطوير وتحديث البنـاء المؤسـسي              ٢٠٠٣شهر ديسمبر   
وتحقيق التنميـة والبنيـة التحتيـة       التنظيمي والتشريعي للسلطة القضائية، وتكوين القدرات وتنظيم اإلدارات         

للسلطة القضائية، وتعزيز عالقات التعاون مع األجهزة الضبطية واألمنية والجهات ذات العالقة وفق رؤيـة               
شاملة تترجم في خطط مدروسة روعي في إعدادها الدقة والموضوعية والقابلية للتطبيق في أرض الواقـع،                

  .خالل العام المقبلومن المتوقع أن يتم مناقشتها وإقرارها 
وفي إطار توجيهات فخامة األخ  رئيس الجمهورية ودعمه الالمحدود للسلطة القضائية نشطت الـوزارة               
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بقيادة معالي األخ وزير العدل في ترجمة ذلك الدعم إلى تحقيق العديد من اإلنجازات على مدى عـام كامـل                    
ضوعية تم إعدادها مسبقاً بما يلبي متطلبـات        حافل بالعطاء واإلنجاز على ضوء سياسات وأهداف دقيقة ومو        

  :الواقع وتطلعات المستقبل، وسنستعرض لمحات عمومية عن أهم هذه اإلنجازات فيما يلي

  :التفتيش القضائي والحركة القضائية: أوالً

 تناول الشق األول منه التفتيش القضائي مبيناً بأن تفعيل دور هيئة التفتيش القضائي وتطوير أدائها يـأتِ                
وقد أظهر التقرير أهم اإلنجازات التي حققتها الهيئة خصوصاً في          . في مقدمة أولويات تحديث وتطوير القضاء     

تنفيذ المرحلة التكميلية من الدورة التفتيشية الدورية األولى والتفتيش المفاجئ على عدد من المحاكم وقضاتها               
اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بشأنها، مبيناً أنه بناًء        واستقبال شكاوى المواطنين وتحقيقها مكتبياً وميدانياً و      

على تقارير التفتيش تم تقييم عدداً من القضاة وإبالغهم بدرجة كفاءتهم ودراسة أوضاع عـدداً آخـر مـنهم                   
ورفعها إلى مجلس القضاء األعلى للبت فيها من استدعاء أو تحقيق والرفع بذلك إلى معالي األخ الـوزير أو                   

  .القضاء األعلى التخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها حسب القانونمجلس 
م والتي ارتكزت علـى     ٢٠٠٤وتناول الشق اآلخر الحركة القضائية الشاملة التي تم إجراؤها نهاية عام            

واألقدمية والنزاهة من خالل تقارير التفتيش القضائي وفق ضوابط الترقية والنقـل والنـدب               عناصر الكفاءة 
  .مجلس القضاء األعلىالمقرة من 

  :تحديث وتطوير المحاكم التجارية واألموال العامة واألحداث: ثانياً

تناول التقرير هذا الموضوع في ثالثة محاور ركز المحور األول على اإلجـراءات والخطـوات التـي                 
الحلقـة  سعت الوزارة إلى تحقيقها في مجال تحديث وتطوير القضاء التجاري والتي يأتي في مقدمتها عقـد                 

النقاشية األولى حول معوقات وصعوبات القضاء التجاري، وما تمخض عنها من نتائج شاركت في صياغتها               
كافة األطراف المعنية من قضاة ورؤساء محاكم وشعب المحاكم التجارية والجهات ذات العالقة وما تال ذلـك       

باإلضـافة إلـى    . لالزمة لمعالجتها من تشكيل لجنة لدراسة تلك المعوقات وإعداد مشروع مصفوفة الحلول ا          
العديد من اإلجراءات الالزمة التي اتخذتها الوزارة لتطويره وتحديثه وما تم تحقيقه في جانب تدريب القـضاة         

  .العاملين بالقضاء التجاري
وتناول المحور الثاني اإلجراءات المتخذة في تعزيز دور القضاء في حماية المال العام ومحاربة الفساد،               

محور الثالث تناول تقوية وتوسيع قاعدة قضاء األحداث وما تم تحقيقه في هذا المجال بالتنسيق مع الجهات                 وال
  .ذات العالقة

  :التخطيط والتعاون الدولي: ثالثاً

أولت الوزارة جانب التخطيط والتعاون الدولي عناية خاصة تمثل ذلك فـي إيجـاد الخطـط والبـرامج      
 وفي مقدمتها الموضوعات التي تناولها التقرير في هذا المجال مشروع استراتيجية            التنفيذية والتقارير الدورية  

تطوير وتحديث القضاء موضحاً أهدافه وغاياته، كما تناول نشاط الوزارة في تنشيط التعـاون مـع الـدول                  
ة والمنظمـات  الشقيقة والصديقة بتوقيع العديد من االتفاقيات وبروتوكوالت التعاون مع الدول الشقيقة والصديق    

الدولية مشيراً إلى عقد اللقاء الموسع مع سفراء الدول المانحة وممثلي المنظمات الـدولي لبحـث مجـاالت                  
التعاون المتاحة في إطار تعزيز دور شركاء اليمن في التنمية وبما يسهم في تنفيذ خطط وبـرامج اإلصـالح                  



 

 -٤-

  .القضائي

  :تحديث اإلدارة القضائية: رابعاً

حديث األداء في اإلدارة القضائية وضعت الوزارة عدداً مـن الـسياسات خـالل عـام     بهدف تطوير وت  
م سعت إلى تحقيقها أبرزها التقرير في صدور عدد من التشريعات والقرارات اإلدارية والعمل علـى                ٢٠٠٤

قابـة  تحسين أوضاع العاملين ورفع مستوى أدائهم وتفعيل دور الشرطة القضائية باإلضافة إلى تفعيل دور الر       
  .الداخلية والتفتيش اإلداري وتكريم الموظفين المبرزين

  :اإلعالم والتوعية القضائية: خامساً

يؤدي اإلعالم دوراً بارزاً في التعريف بأنشطة السلطة القضائية وتوعية الجمهور باإلجراءات القضائية             
هم اإلنجازات التي حققتها الوزارة في      واإلسهام في إثراء المعرفة القضائية والقانونية، وقد أشار التقرير إلى أ          

هذا المجال، منها إصدار الصحيفة القضائية بانتظام وطباعة البروشورات والكتب والتعاميم وتزويد المكتبـة              
، مبيناً ما حققته الوزارة في جانـب        .المركزية والمكاتب الفرعية بالعديد من الكتب الفقهية والقانونية وغيرها        

  .لقضاء واإلعالمتعزيز العالقة بين ا

  :اللقاءات التشاورية والحلقات النقاشية والزيارات الميدانية: سادساً

تناول التقرير في هذا المجال أهم اللقاءات التشاورية التي عقدتها الوزارة والمحاكم في عموم محافظات               
اً مـن اللقـاءات   الجمهورية بهدف معالجة جوانب القصور وتطوير األداء القضائي، باإلضافة إلى عقد عـدد         

واالجتماعات بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة من أجل توطيد عالقات التعاون مع هذه الجهـات، وتفعيـل                 
  .تبادل الخبرات وتوحيد الجهود باإلضافة إلى عقد العديد من الحلقات النقاشية والندوات القضائية

  :المعلومات وتطوير النظم: سابعاً

في العالم وتحديث اإلدارة القضائية بوسائل التكنلوجيا الحديثة ومكننة العمـل           لمواكبة التطورات الجارية    
القضائي بهدف تقريب العدالة للمواطنين وتسهيل إجراءات التقاضي عملت الـوزارة علـى إنـشاء مركـز                 
معلومات القضاء وعملت على تجهيزه بأجهزة الحاسوب والتجهيزات الالزمة ألدائه، وقد أبرز التقرير أهـم               
اإلنجازات التي حققها المركز في جانب الربط الشبكي وتطوير األنظمـة القـضائية وتعبئتهـا بالمعلومـات                 

  .والبيانات وتحديث الموقع اإللكتروني للوزارة

  :التوثيق والتسجيل العقاري: ثامناً

 أبرز التقرير   يلعب التوثيق والسجل العقاري دوراً هاماً في الحفاظ على الحقوق والممتلكات وإثباتها، وقد            
ما حققته الوزارة في جانب توثيق الوثائق والمحررات وتفعيل دور األمنـاء ليـؤدوا مهـامهم فـي توثيـق                    
المحررات القضائية واالهتمام بقضايا المغتربين في الخارج باإلضافة إلى ما تم إنجازه فـي مجـال حفـظ                  

  .الوثائق وأرشفتها
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  :التأهيل والتدريب: تاسعاً

والتأهيل أحد المرتكزات الرئيسية في خطة تحديث وتطوير القضاء باعتباره مـن أهـم              يعتبر التدريب   
الضمانات لتحسين األداء والدفع بعجلة التطور القضائي إلى األمام، وقد أظهر التقرير أهم ما حققته الـوزارة                 

يل اإلعدادي والتكوين   في جانب تنمية القدرات البشرية وملكاتهم القانونية والقضائية، خصوصاً في جانب التأه           
الفني باإلضافة إلى التأهيل المتخصص لمعاوني النيابة العامة والتأهيل المـستمر لقـضاة مـوظفي الـسلطة                
القضائية بعقد العديد من الدورات التدريبية والتنشيطية وورش العمل المحلية باإلضافة إلى تنميـة مهـارات                

 على تطوير الدراسة في المعهد العـالي للقـضاء وتحـديث            والعمل. العاملين على استخدام تكنلوجيا العصر    
  .إداراته ومناهجه

  :البنية التحتية: عاشراً

عملت الوزارة على إيجاد بنية تحتية حقيقية تعكس هيبة القضاء، وتلبي احتياجات الواقع وتواكب حركة               
معات القضائية التي تم إنشاؤها     التطورات الجارية في العالم، وكان أهم ما أبرزه التقرير في هذا المجال المج            

في عواصم المحافظات ومقرات المحاكم االبتدائية التي تم إنشاؤها في عواصم المديريات أو التي والمشاريع               
التي ال تزال قيد التنفيذ، كما تناول مقرات المحاكم المستأجرة في عموم محافظات الجمهوريـة والترميمـات                 

باإلضافة إلى التجهيزات والمستلزمات التي تم رفد المحاكم بها في عمـوم            التي تم إجراؤها وصيانة المباني      
  .محاكم الجمهورية

  :اإلحصاء القضائي: الحادي عشر

يلعب اإلحصاء القضائي دوراً هاماً في بلورة العمل القضائي واإلطالع على حجم القضايا المعروضـة               
مشكالت االجتماعية في المجتمـع وأحجامهـا       أمام القضاء، والوقوف على مستوى اإلنجاز والتعرف على ال        

  .واألماكن التي تنتشر فيها ومدى إقبال أبناء المجتمع على حسم الخالفات التي تنشأ بينهم عن طريق القضاء
وقد أبرز التقرير السنوي إحصائيات بالقضايا الواردة إلى المحاكم االسـتئنافية واالبتدائيـة والنوعيـة               

فصيل، باإلضافة إلى إحصائية عن مستوى إنجاز القضايا المتراكمـة حتـى عـام              ومستوى اإلنجاز فيها بالت   
  .هـ، ونبذة مختصرة عن دور أجهزة القضاء في معالجة قضايا الثأر١٤٢٥

  :النيابة العامة: الثاني عشر

تهدف النيابة العامة إلى تحقيق غاية العدل وهي الهيئة القضائية التي أنشئت لتواكب األنظمة القـضائية                
المعاصرة التي اهتمت بحماية الحقوق والحريات ومثل ذلك مكسباً من مكاسب الثورة اليمنية وترجمة حقيقية               

الصادر عن مكتب النائـب العـام مختلـف         )) العدد الثالث ((لمضامينها وأهدافها، وقد أبرز التقرير السنوي       
 النيابة العامة فـي ممارسـة الـدعوى    اإلنجازات، تم استعراضه في هذا التقرير في ثمانية محاور بدًأ بنشاط 

الجزائية وانتهاًء باإلحصاء القضائي في نيابة النقض والمكتب الفني والنيابات االسـتئنافية واالبتدائيـة فـي                
  .مختلف محافظات الجمهورية



 

 -٦-

  :مقترحات التطوير المستقبلية: الثالث عشر

وفق خطط مستقبلية مدروسـة قابلـة       تكتسب هذه المقترحات أهميتها من أهمية تحديث وتطوير القضاء          
للتطبيق في الواقع العملي، يتم من خاللها وضع رؤية متكاملة لمقترحات التطوير المستقبلية اعتمـدت علـى                 
التحديث في التشريع والتطوير في اإلدارة والتنفيذ لمشروعات البنية التحتية والعمـل علـى زيـادة شـفافية                  

 تناولها التقرير بشيء مـن التوضـيح مبينـاً األهـداف واإلجـراءات              استقاللية المحاكم كل هذه المقترحات    
  .والبرامج

  :المالحق: الرابع عشر

م بإضافة  ٢٠٠٤تم توثيق أسماء القضاة وأعضاء النيابة العامة والتي شملتهم الحركة القضائية نهاية عام              
  .افية واالبتدائية العامة والنوعيةاستعراض اإلحصائيات القضائية بالتفصيل في جميع المحاكم والنيابات االستئن
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  تصدير

  
  /بقلم معالي األخ

  عدنان عمر الجفري. د
  وزيــــر العـــــدل

  

إن تحقيق العدل ونشره بين جميع المواطنين يعد الضمانة الحقيقية لوجود المجتمـع القـوي المتماسـك                 

  .والمتسامح باعتبار أن العدل هو أساس الحكم

 انتهجت الوزارة وضع الخطط والبرامج الزمنية بما يحقق رفع مستوى األداء وزيادة اإلنتاج              ونتاجاً لذلك 

المتوازي مع توفير االستقرار الوظيفي والمعيشي ألفرادها، وتقديم الخدمات بأيسر السبل وأوفر األزمنة سعياً              

تطلبـات التنميـة وجـذب      منها الكتمال الدور المؤسسي الهادف إلى تحريك العجلة االقتـصادية وتلبيـة م            

االستثمارات المحلية واألجنبية وتأمين الحقوق والممتلكات وصون الحريات على نحو يمـنح الثقـة بقـدرة                

  .القضاء اليمني على تحقيق العدالة

علي عبداهللا صـالح رئـيس      / والذي يعد تعبير حقيقي عن مصداقية القيادة السياسية بزعامة فخامة األخ          

 القضاء األعلى ترجمتها خطط وبرامج الحكومة الهادفة إلى إصالح القضاء وتعزيز            الجمهورية رئيس مجلس  

أداء السلطة القضائية ورفدها بالعناصر القضائية المتخصصة والمؤهلـة تـأهيالً قـضائياً متميـزاً أبرزتـه          

  .م٢٠٠٤مخرجات الحركة القضائية في ديسمبر 

ونيهم ورفع مستوى معيشتهم، وتشييد عدد من مباني        باإلضافة إلى االهتمام بتدريب وتأهيل القضاة ومعا      

السلطة القضائية بالطرز الهندسية التي تتناسب مع مكانة القضاء وتعكس هيبته وتجهيزها بكافة المستلزمات،              

وتشخيص المعوقات والصعوبات التي تواجه السلطة القضائية وإقامة الحلقات النقاشية والتي توجت بجملة من              

وصيات القيمة،  و تحديث أجهزة السلطة القضائية ورفدها بوسـائل تكنولوجيـا المعلومـات               المقترحات والت 
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الحديثة وتنمية عالقات التعاون مع الدول األخرى، باإلضافة إلى االهتمام بالقضاء النوعي كالمحاكم التجارية              

  .واألموال العامة واالرتقاء بأداء التوثيق والتسجيل

ية إبراز إنجازات الوزارة ومكتب النائب العام وأنشطة وبرامج المعهد العـالي            وانطالقاً من إدراكنا ألهم   

للقضاء واإلحصائيات القضائية واإلدارية لمختلف المحاكم والنيابـات االسـتئنافية واالبتدائيـة بمحافظـات              

  .م٢٠٠٤الجمهورية خالل عام مضى حافل بالعطاء واإلنجاز نصدر التقرير السنوي لعام 

ن يأتي هذا التقرير مشتمالً على توثيق يتسم بالشمول والدقة لمختلـف اإلنجـازات؛ وألن               وقد حرصنا أ  

التطلع إلى المستقبل ال يمكن أن يأتي من فراغ، فقد كان من المنطقـي أن نخـصص قـسماً فـي التقريـر                       

ـ              ضاء الستعراض مقترحات التطوير المستقبلية والتي رسم معالمها مشروع استراتيجية تحديث وتطـوير الق

م والذي أعدته الوزارة كنهج يتم من خالله تلبية الطموحات المستقبلية المرجوة من الـسلطة               ٢٠١٥ – ٢٠٠٥

  .القضائية

علي عبداهللا صالح رئيس الجمهورية، رئيس      / إن اهتمام الدولة والدعم المتواصل من فخامة األخ الرئيس        

هما األثر اإليجابي في تحقيق مختلف اإلنجازات       مجلس القضاء األعلى بهيئات وأجهزة السلطة القضائية كان ل        

التي آثرنا أن يكون موضوعها هو التقرير ذاته الذي نصدره توثيقاً لها، وأن التعرف عليها لن يكن إال مـن                    

  .خالل ما يضمه التقرير الذي نضعه بين يدي القارئ بدًء بالمقدمة وانتهاء بمقترحات التطوير المستقبلية

ني إال أن أشكر األخوة رجال القضاء ومعاونيهم في مختلف أجهزة وهيئات الـسلطة              وفي الختام ال يسع   

القضائية على ما بذلوه من جهد لتقريب العدل إلى المواطنين وحل قضاياهم، كما أشكر األخـوة المختـصين                  

 نأمل أن   بالوزارة على ما بذلوه من جهد في سبيل إعداد وترتيب وإخراج هذا التقرير إلى حيز الوجود والذي                

  .تتحقق منه الفائدة المرجوة

ــق  ــي التوفيـــــــــــــــــــــ واهللا ولـــــــــــــــــــــ
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نظراً للدور الهام والحيوي الذي تمثله هيئة التفتيش القضائي لـضمان نزاهـة             

وعدالة القضاء ورفع مكانته وتطبيق قواعد المسائلة، وكونه الجهاز األمثل الستقراء           

ت صحيحة ودقيقة، بما يؤديه من مهمة       الواقع القضائي الذي يتحقق بناًء على معطيا      

فنية تعتمد على وجود سجالت وبيانات ووثائق قضائية تنعكس عليها أعمال القضاة،            

ومن خاللها يتم الوقوف على أعمالهم وتقييم أدائهم وكفاءتهم، وفق قواعد وضوابط            

 – القـضائي (عامة يتم بموجبها تطبيق القواعد الثالث الرئيسية للعملية التفتيـشية           

  ). سلوك القاضي–اإلداري 
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م عاماً للعدالة، فإنها قد أعطـت هـذا         ٢٠٠٤وبما أن الوزارة قد أعلنت العام       

الجهاز جل اهتمامها، وكان ضمن أوليات خطة اإلصالح القضائي، والتي تحققـت            

ثمارها على الواقع العملي من خالل إجراء الحركة القـضائية التـي تـم انتقـاء                

اكم ذوي الخبرة والكفاءة، وبما يكفل االرتقـاء بمـستوى          أعضاءها من قضاة المح   

األداء القضائي وتطبيق الوسائل العلمية والصحيحة لتأدية الوظيفة الرقابية بما يسهم           

في تحفيز الطاقات ومعالجة االختالالت والسرعة في اإلنجاز والدقة في اإلجراءات،           

ب، بل أنها تقوم باألعمـال      وال يقتصر دور الهيئة على تفعيل قواعد المساءلة فحس        

  .الكفيلة بتأمين الوضع الكلي للقضاة وتحسين مهاراتهم وقدراتهم وترقياتهم
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  التفتيش القضائي : أوالً

بهدف االرتقاء باألداء القضائي وتصويب أية اختالالت في مساره، وتطويره ليصل إلى المستوى األمثل              

م حيث تم تنفيذ المرحلة التكميلية مـن الـدورة          ٢٠٠٤عام  عملت هيئة التفتيش القضائي بوتيرة عالية خالل        

قاضياً فـي عـدد مـن المحـاكم         ) ٤٧(تكليفاً بالتفتيش على أعمال     ) ١٢(التفتيشية األولى من خالل إصدار      

  .االبتدائية، ومن الذين لم يتم التفتيش على أعمالهم في العام الماضي

تكليفاً لبحث عدد من الشكاوى ميدانياً بعد       ) ٧١(عدد  تكليف بالتفتيش المفاجئ و   ) ١٤(كما أصدرت الهيئة    

قاضـياً  ) ٢٤(، وعلى ضوء البحث الميداني تم استدعاء        )  (دراستها مكتبياً، وكما هو موضح بالجدول رقم 

قضية لعدم جديتها بعد    ) ٤٢(لإليضاح أو إلجراء التحقيقات الالزمة فيما نسب إليهم في تقارير التفتيش وحفظ             

دعاوى تأديبية قدمت إلى مجلس المحاسبة      ) ٤(الوزير، وأقامت الهيئة    / لبحث الميداني لمعالي األخ   رفع نتائج ا  

قرارات تنبيهية للـذين    ) ٤(وزير العدل   / ضد الذين أثبتت التحقيقات ارتكابهم مخالفات، وأصدر معالي األخ        

  .أثبتت التقارير إخاللهم بواجباتهم الوظيفية

) ٢٢(قاضياً إلى التقاعد طبقاً لقانون التقاعد، وأقر عزل         ) ٩٩(ى إحالة عدد    فيما أقر مجلس القضاء األعل    

قـضاة  ) ٨(قاضياً من سلك القضاء بعد إدانتهم بمخالفات أثناء ممارستهم لعملهم في مجال القضاء وأقر إحالة                

  .قضاة تحت النظر) ٣(إلى مجلس المحاسبة وإبقاء 
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قاضياً بتقديرات درجة كفاءتهم من الذين تم التفتيش        ) ٢٥٠(الغ  وبناًء على تقارير التفتيش القضائي تم إب      

قاضياً من درجة الكفاءة التي حـصلوا       ) ٢٧(على أعمالهم في الدورة التفتيشية األولى بمختلف مراحلها تظلم          

شكوى مكتبياً وميـدانياً،  ) ٥٧٥١(عليها، وتم رفعها إلى مجلس القضاء األعلى وحققت دائرة الشكاوى بالهيئة    

مكتبياً، ويرجع ضخامة الشكاوى التي استقبلتها الهيئة إلى قصور في الـوعي            ) ٤٨٨٥(ميدانياً و ) ٨٦٦(منها  

  .لدى المواطنين وتقديمهم في كثير من الحاالت أي طلب ينبغي أن يقدم للمحاكم في صورة شكوى للهيئة

 – إخطارات   – تنبيهات   –  تقارير سرية  –قرارات عزل   (وثيقة مختلفة   ) ٥٥٢(وعملت الهيئة على إيداع     

في الملفات السرية الخاصة بالقضاة المتعلقة تلك الوثائق بـشئونهم، وتـم            )  أخرى – تظلمات   –رسائل شكر   

  .قاضياً ومساعداً) ٥٧٠(استكمال المرحلة الثانية من عمل السيرة الذاتية لعدد 

  -: األعلى للبت فيها، شملتوقامت الهيئة بدراسة أوضاع العديد من القضاة ورفعها إلى مجلس القضاء

، والذي  )٣١(م، وعددهم   ١٤/٣/٢٠٠٤م إلى   ١/٦/٢٠٠٣أوضاع القضاة المنتدبين خالل الفترة من        -
اقتضت الحاجة والمصلحة إلى انتدابهم في بعض المحاكم االستئنافية واالبتدائية والذي صدر قـرار              

 .المجلس بالموافقة على انتدابهم

 .الوزارة ين في المحاكم االستئنافية واالبتدائية وديوان عامأوضاع مساعدي النيابة العامل -

قاضياً ومـساعداً،   ) ٧٣(أوضاع القضاة والمساعدين المسكوت عنهم والذين هم بدون عمل وعددهم            -
 .بعد استبعاد المعزولين والمتقاعدين

ن على درجـة    دراسة أوضاع المساعدين الذين لم يتم ترقيتهم في الحركة القضائية السابقة والحاصلي            -
 .كفاءة، وكذا المساعدين الذين لم يتم تعيينهم أو التفتيش عن أعمالهم

دراسة وضع الشعبة الجزائية بمحكمة استئناف حجة بسبب عزل عضوي الشعبة، وتكليف الـشعبة               -
 .الشخصية بنظر القضايا الجزائية 

ن لم يشملهم قـرار     م والذي ١٩٩٨عام  ) متوسط(دراسة أوضاع القضاة الحاصلين على درجة كفاءة         -
 .م٢٠٠١لسنة ) ٣٥١(الترقيات رقم 

 .دراسة مقترحات طلب بعض المحامين الذين يرغبون االلتحاق بالقضاء -

إعداد كشوفات القضاة والمساعدين المستحقين للعالوة السنوية، ورفعها لمجلـس القـضاء األعلـى               -
 .للموافقة
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العامة، وتـم    ل وندب القضاة وأعضاء النيابة    كما قامت الهيئة بدراسة وإعداد مشروع الئحة ترقية ونق        
  .إعداد مشروع الحركة القضائية في ضوء ذلك والرفع إلى مجلس القضاء األعلى
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  يوضح التفتيش المفاجئ والدوري)   (جدول رقم 

  نوع التفتيش
عــدد 
التكــالي

  ف
 الغرض من التفتيش المحاكم المستهدفة المحافظة

دوري 
  ريةابتدائية وعسك  -  ١٢  )تكميلي(

تنفيذ المرحلة التكميليـة    
من الـدورة التفتيـشية     
األولى للتفتـيش علـى     

  .قاضياً) ٤٧(أعمال 

  ٥  مفاجئ
ــة  أمانــ

  العاصمة

 األحـداث   – الشعبة التجارية    –االستئناف  
   جميع المحاكم االبتدائية–
  

ــدوام  ــة ال ــة حال متابع
ــوظيفي  ــضباط ال واالن

  .لجميع القضاة

مفـــاجئ 
  ٥  وشامل

ــة  أمانــ
ــمة  العاص

  دن ع
  الحديدة 

تعـــــز 
  حضرموت

  األموال العامة

اإلطالع على سير العمل    
وبحث القضايا المتعلقـة    
بالمال العام الواردة فـي     
تقرير الجهاز المركـزي    
للرقابة والمحاسبة عطفاً   
على توجيهـات فخامـة     
األخ رئيس الجمهوريـة    
رئس مجلـس القـضاء     

  األعلى
ــة  أمانــ

  العاصمة 
  ألحداث ا–الشعبة التجارية 

  ٤  مفاجئ  تريم  حضرموت

   استئناف مأرب  مأرب

اإلطالع على سير العمل    
  في المحاكم

ــة   ٧١ أمانــ
  العاصمة

 جنـوب   - غرب األمانـة       -االستئناف  
بنـي  – شـمال األمانـة      -غرب األمانـة  

األمـوال  –التجاريـة –األحداث  –الحارث  
  العامة

ــث  بحــ
ــق  وتحقيـ

  شكاوي

  التجارية االبتدائية–عثمان الشيخ –صيرة   عدن  

  بحث وتحقيق الشكاوي
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  نوع التفتيش
عــدد 
التكــالي

  ف
 الغرض من التفتيش المحاكم المستهدفة المحافظة

ــنعاء  صـ
  والجوف

نهم –بالد الروس وبني بهلول     –االستئناف  
  بني مطر–همدان –وبني حشيش 

  كحالن الشرف–حجة االبتدائية   حجة
  خدير والصلو–التجارية االبتدائية   تعز
  الشعر–السدة –االستئناف   إب
  يهر–طور الباحة   لحج

  حريضة– تريم  حضرموت
  جعار  أبين

  السود  عمران

التجاريـة  –األموال العامـة    –االستئناف    الحديدة
   باجل–االبتدائية 

  الغيظة–االستئناف   المهرة
  االستئناف  مأرب
  غرب ذمار–االستئناف   ذمار
  الجعفرية االبتدائية  ريمة
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  إجراء حركة قضائية شاملة وفق ضوابط وقواعد ترقيات ونقل وندب القضاة: ثانياً

م حركة قضائية شاملة شملت تعيين عدد من القضاة في مجلس القضاء األعلى             ٢٠٠٤أجريت نهاية عام    

ة تنقالت رؤساء وأعـضاء  والمحكمة العليا وديوان الوزارة ومكتب النائب العام والمعهد العالي للقضاء وحرك  

شعب المحاكم االستئنافية والمتخصصة وحركة تنقالت رؤساء وقضاة المحاكم االبتدائيـة العامـة والنوعيـة               

وحركة تنقالت بالنيابات االستئنافية واالبتدائية، وارتكزت الحركة على عناصر الكفاءة واألقدمية والنزاهة من             

ط الترقية والنقل والندب التي أقرها مجلس القضاء األعلى، وقـد           خالل تقارير التفتيش القضائي ووفق ضواب     

 قاضياً وعـضو نيابـة علـى        ٩٧٢مثلت هذه الحركة بداية أساسية، كونها أول حركة قضائية شملت حوالي            

  ). (مستوى أجهزة وهيئات السلطة القضائية، وكما هو موضح بالجدول رقم 

ا من قضاة المحاكم االستئنافية وإعـادة هيكلـة هيئتـي           قاضياً إلى المحكمة العلي   ) ٢٥(حيث تم تصعيد    

قاضياً في المحـاكم    ) ١٦٢(قاضي وعضو نيابة، وعدد     ) ٤٣(التفتيش القضائي بالوزارة والنيابة العامة بعدد       

) ١٩٤(عضو في النيابات االستئنافية وعدد     ) ١٥٧(، وعدد   )  (االستئنافية وكما هو موضح بالجدول رقم 

عضو فـي  ) ٣٥(، وعدد  (   )بتدائية العامة والنوعية وكما هو موضح في الجدول رقم          عضو في النيابات اال   

قاضياً في المحاكم االبتدائية العامة والنوعيـة، وكمـا هـو           ) ٣٤٨(نيابة النقض ومكتب النائب العام، وعدد       

ـــم ــدول رقـــــــــــــ ــح بالجـــــــــــــ   موضـــــــــــــ

اكم والنيابات، فيمـا تـم      قاضية وعضوة نيابة عامة في مختلف المح      ) ٣٤(، وقد استوعبت الحركة     )  (

وتم دمج  )   (إنشاء أربع محاكم جديدة في أمانة العاصمة ومحافظة عدن، وكما هو موضح بالجدول رقم 

، وكمـا هـو موضـح       ) شبوة – صعدة   – لحج   – الحديدة   –حضرموت  (محاكم ابتدائية في محافظات     ) ١٠(

  بالجــــــــــــــــــــــــدول رقــــــــــــــــــــــــم 

النيابة العامة الذين شملتهم الحركـة القـضائية        ، وفي ملحق التقرير تفاصيل أسماء قضاة وأعضاء         )  (

  .على مستوى محافظات الجمهورية

يوضح عدد القضاة الذين شملتهم الحركة القضائية في مختلـف أجهـزة وهيئـات              )   (  جدول رقم 

  السلطة القضائية
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  عدد القضاة  الجهة
  ٣  مجلس القضاء األعلى

  ٢٥  المحكمة العليا
  ٤  يوكالء الوزارة والمكتب الفن

  ٤٣  هيئتي التفتيش القضائي بالوزارة والنيابة
  ١  المعهد العالي للقضاء

  ٢١  المكتب الفني ومكتب محامي عام األموال العامة
  ١٤  نيابة النقض

  ١٦٢  المحاكم االستئنافية
  ١٥٧  النيابات االستئنافية

  ٣٤٨  المحاكم االبتدائية العامة والنوعية
  ١٩٤  وكالء النيابات االبتدائية

  ٩٧٢  اإلجمالي
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يوضح إجمالي عدد الشعب االستئنافية وأنواعها وعدد قضاتها الذين شملتهم الحركة           (      ) جدول رقم   

  القضائية

 إجمالي بيان أنواع وعدد شعب محماكم االستئناف وعدد قضاتها
 المحافظة م
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 ٢١ ٧ ٣ ١ ٣ ١ ٦ ٢ ٣  ١ ٦ ٢ أمانة العاصمة ١

 ١٥ ٥ ٠ ٠ ٣ ١ ٦ ٢ ٣ ١ ٣  ١ عـــــــــدن ٢

 ١٢ ٤ ٠ ٠ ٣ ١ ٣ ١ ٣ ١ ٣ ١ تعـــــــــز ٣

 ١٢ ٤ ٠ ٠ ٣ ١ ٣ ١ ٣ ١ ٣ ١ )المكال(حضرموت  ٤

 ٦ ٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣ ١ ٣     ١ )سيئون(حضرموت   

 ١٢ ٤ ٠ ٠ ٣ ١ ٣ ١ ٣ ١ ٣ ١ الحـــــديــدة ٥

 ٩ ٣ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣ ١ ٣ ١ ٣ ١ إب ٦

 ٩ ٣ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣ ١ ٣ ١ ٣ ١ صنعاء والجوف ٧

 ٩ ٣ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣ ١ ٣ ١ ٣ ١ذمـــــــــــــار ٨

 ٦ ٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣ ١ ٣     ١ حـــجـــــــة ٩

 ٦ ٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣ ١ ٣     ١ عمـــــران١٠

 ٦ ٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣ ١ ٣     ١ الضـــــــــالع١١

 ٦ ٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣ ١ ٣     ١ ـــجلـحــــ١٢

 ٦ ٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣ ١ ٣     ١ صعـــــــدة١٣

 ٦ ٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣ ١ ٣     ١ أبيـــــــــــن١٤

 ٣ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣     ١     شبــــــوة١٥

 ٣ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣     ١     المحــــــــويت١٦

 ٣ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣     ١     البيضـــــــــاء١٧

 ٣ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣     ١     ــةريمــــــــ١٨

 ٣ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣     ١     المهــــــــــرة١٩

 ٣ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣     ١     مــــــــــأرب٢٠

 ٣ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣     ١     العسكريـــة٢١

١٦٢ ٥٤ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢١ ٠ ٣ ٧ ٢٧ ١٦ اإلجمــــالي
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  ت االستئنافية واالبتدائية عدد رؤساء وأعضاء النياباإجمالييوضح (      )  رقم جدول

 االبتدائية النيابات  االستئنافيةالنيابات

 العـــــــــــدد العـــــــــــدد

 المحافظة م

 أعضاء رؤساء
وكــالء نيابــات

 عامة

وكالء نيابـات
  -أموال 

-أوقـــاف  
 عسكرية

 ٢ ٨ ٧ ١ شمال األمانة ١

 ٠ ٧ ٧ ١ جنوب األمانة ٢

 ١ ١٠ ١٠ ١ عدن ٣

 ٠ ٦ ٣ ١ دةصع ٤

 ١ ١٦ ٧ ١ تعز ٥

 ١ ١٥ ٨ ١ إب ٦

 ١ ١٠ ٧ ١ لحج ٧

 ١ ١٢ ٣ ١ سيئون ٨

 ٠ ٤ ٢ ١ المهرة ٩

 ٠ ٩ ٥ ١ أبين ١٠

 ٠ ٥ ٤ ١ البيضاء ١١

 ٠ ٥ ٤ ١ عمران ١٢

 ١ ١٢ ٣ ١ المكال ١٣

 ٠ ٩ ٤ ١ شبوة ١٤

 ٠ ٦ ٣ ١ حجة ١٥

 ٠ ٩ ٦ ١ صنعاء والجوف ١٦

 ٠ ٨ ٦ ١ ذمار ١٧

 ٠ ١٠ ٥ ١ الضالع ١٨

 ١ ١٢ ٦ ١ الحديدة ١٩

 ٠ ٥ ٢ ١ المحويت ٢٠

 ٠ ١ ٠ ١ ريمة ٢١
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 االبتدائية النيابات  االستئنافيةالنيابات

 العـــــــــــدد العـــــــــــدد

 المحافظة م

 أعضاء رؤساء
وكــالء نيابــات

 عامة

وكالء نيابـات
  -أموال 

-أوقـــاف  
 عسكرية

 ٠ ١ ١ ١ مأرب ٢٢

٢٣ 
ــة  ــات الجمهوري ــة(محافظ الجزائي

 )المتخصصة
٠ ١ ٣ ١ 

 - - ٤ ١ )األموال العامة(أمانة العاصمة  ٢٤

 - - ٣ ١ )األموال العامة  (تعز ٢٥

 - - ٥ ١ )األموال العامة  (عدن ٢٦

 - - ٣ ١ )األموال العامة( الحديدة ٢٧

 - - ٣ ١ )األموال العامة (حضرموت ٢٨

  ٤  -  - ٥ )العسكرية(محافظات الجمهورية   
 ١٣ ١٨١ ١١٧ ٣٣ اإلجمــالـــي العام
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يوضح إجمالي عدد المحاكم االبتدائية والنوعية وعدد قضاتها  الذين شـملتهم الحركـة              (      ) جدول رقم   

  القضائية

ــــــــــــــــــــــــــالعـــــــــــ
 ـــــــــدد

إجمالي القضاة ــالي إجمـ
 المحاكم

قضاتها
  
المحاكم النوعية قضاتها  المحاكم االبتدائية

 م المحافظة

 ١ أمانة العاصمة ٦ ٢٢ ٧  ١٠ ١٣ ٢٢

٥  ١٥ ٦ ١٠ ١١ ١٠ 
عــــــــ

 ـدن
٢ 

١٤ ٢٣ ٤ ٦ ١٨ ٢٩ 
تعــــــــ

 ـز
٣ 

 ٤ حضرموت ١٥ ٢٣ ٤ ٥ ١٩ ٢٨

١٦ ٢٢ ٤ ٦ ٢٠ ٢٨ 
الحـــــديـ

 ـدة
٥ 

٢٢ ٢٣ ٠ ٠ ٢٢ ٢٣ 
حـــجــــ

 ـــة
٦ 

 ٧ إب ١٩ ٢٥ ١ ١ ٢٠ ٢٦

 ٨ عمـــــران ١٧ ١٩ ٠ ٠ ١٧ ١٩

 ٩ صنعاء والجوف ١٥ ٢٠ ٠ ٠ ١٥ ٢٠

١٣ ٢١ ٠ ٠ ١٣ ٢١ 
لـــحـــــ

 ــج
١٠

١٣ ١٤ ٠ ٠ ١٣ ١٤ 
شبــــــــ

 ـوة
١١

١٢ ١٣ ٠ ٠ ١٢ ١٣ 
صعـــــــ

 ـــدة
١٢

٩ ٩ ٢ ٢ ١١ ١١ 
ذمــــــــ

 ـــــار
١٣

أبيــــــــ ٨ ١٥ ٠ ٠ ٨ ١٥ ١٤
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 ـــن

٩ ١٢ ٠ ٠ ٩ ١٢ 
الضـــــــ

 ــالع
١٥

٨ ٨ ٠ ٠ ٨ ٨ 
المحـــــــ

 ـويت
١٦

٥ ٧ ٠ ٠ ٥ ٧ 
البيضــــــ

 ـــاء
١٧

٥ ٥ ٠ ٠ ٥ ٥ 
ريمـــــــ

 ـــة
١٨

٤ ٤ ٠ ٠ ٤ ٤ 
المهـــــــ

 ـــرة
١٩

٣ ٤ ٠ ٠ ٣ ٤ 
مــــــــ

 ربــأ
٢٠

٢١ العسكريـــة ٤ ٤ ٠ ٠ ٤ ٤
 اإلجمــــالي العام ٢٢٢ ٣٠٨ ٢٨ ٤٠ ٢٥٠ ٣٢٣

   
  يوضح المحاكم التي تم إنشاؤها في الحركة القضائية(      ) جدول رقم 

 م اسم المحكمة ونوعها المحافظة

 ١ مخالفات شمال األمانة

 ٢ مخالفات جنوب األمانة

 ٣ مخالفات عدن عدن

 ٤ االبتدائيةالمنصورة  عدن

 اإلجمـــــــالـــي ٤

  

 يبين عدد المحاكم االبتدائية التي دمج نطاق اختصاصها المكاني في الحركة القضائية(    ) جدول رقم 
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وضع المحكمة قبل الحركة الوضع الحالي المحافظة  م

 محكمة حديبـو وقلنسية حضــرمــوت
محكمـــة حـديبـــــو

 محكمة قلنسيــة
١  
٢ 

 محكمة المنصورية والسخنة ـديــــدةالحــــــ
ــصورية ــة المنـ محكمـ

 محكمة السخنـــــة
١  
٢ 

 لحـــج
ــضاربــة ــة المـ محكمـ

 والعــــارة
محكمة المـضــاربــة  

 محكمة راس العارة
١  
٢ 

ـــرصعــــــــــــــدة ــة الظاهـــ محكمـ
 وشــــــــدا

محكمة الظاهــــــر 
ــة محكمـــــــــ
شــــــــــــدا

١  
٢ 

ــــوةشبــــــــــ محكمـــة نـــصــــاب
 وحطيب

محكمة نـصــــــاب  
 محكمة حطيــــب

١  
٢ 

 اإلجمـــــــالي ٥



  

 ١٩

  تحديث اإلدارة القضائية



 

 

٢٠

٢٠

انتهجت الوزارة وهي تسعى إلى تحسين قدراتها اتخاذ اإلجراءات والسياسات التي تـسهم فـي          

مت هـذه اإلرادة مـن خـالل إصـدار          االرتقاء بأداء أجهزة السلطة القضائية وتفعيلها وتنظيم أدائها، وترج        

التشريعات والقرارات اإلدارية والمنشورات والتعاميم التوضيحية، واالهتمـام بالكـادر الـوظيفي وتـوفير              

احتياجاته ومنحه البدالت والمستحقات الالزمة لتحسين وضعه المعيشي لضمان االسـتقرار الـوظيفي، كمـا               

 العديد من الدورات التفتيشية الدورية والمفاجئة علـى أعمـالهم           اهتمت بتقييم أداء العاملين بشكل عام ونفذت      

سعياً منها إلى تطبيق مبدأ المساءلة ورفع الطاقات وتحفيز العاملين على اإلنتاج المـستمر والتـشجيع علـى                  

  .المنافسة وتكريم  الموظفين المبرزين

  التشريعات والقرارات اإلدارية )١

  مشاريع القوانين واللوائح: أوالً

  :م بالمشاركة في دراسة عدد من القوانين واللوائح شملت٢٠٠٤ت الوزارة خالل عام قام
 .دراسة إعداد المالحظات حول مشروع تعديل قانون العقوبات -١

 .دراسة وإبداء المالحظات حول مقترح تعديل بعض مواد قانون هيئة الشرطة -٢

 .فات الفنيةدراسة مشروع الالئحة المنظمة لنشاط اإلنتاج الفني وتداول المصن -٣

 .دراسة مشروع الئحة تنظيم إجراءات الضبط والتكليف بالحضور -٤

  :باإلضافة إلى دراسة بعض القوانين العربية الموحدة وإعداد المالحظات المناسبة حولها شملت
  .دراسة مشروع قانون نموذجي عربي لنقل وزراعة األعضاء البشرية -١
 .ئنات البشريةدراسة مشروع قانون نموذجي عربي الستنساخ الكا -٢

  :القرارات: ثانياً

شخصاً ) ١٧٩١(قرار وعدد من شملتهم تلك القرارات       ) ١٢١٧(خالل العام بلغ عدد القرارات اإلدارية       
  ).   (ورقم )   (و رقم )   (نوضح تلك القرارات وأنواعها وعدد المستفيدين منها في الجداول رقم 

  .ضاءيبين أنواع القرارات المتعلقة بالق)   (جدول رقم 



  

 ٢١

عدد من شملتهم   
  القرارات

ــالي  إجمـــ
  القرارات

ــرارات  القــ
  الجماعية

ــرارات  القــ
  الفردية

  نوع القرار

  ندب قضائي  ٦٠  ٧  ٦٧  ٧٣
  تعيين مساعدي نيابة  ١  -  ١  ١
  تكليف قضائي  ١١  ٠  ١١  ١١

إلحاق بالمعهد والتعيـين بدرجـة        ٦  -  ٦  ٦
  )معاون(

  نقل مساعدي قضاة  ٢  -  ٢  ٢
   نيابةترقية مساعدي  ٣  -  ٣  ٣
  اإلجمــالـــي  ٨٣  ٧  ٩٠  ٩٦

  



 

 

٢٢

٢٢

  .يبين أنواع القرارات المتعلقة بالموظفين اإلداريين)   (جدول رقم 

عدد من شملتهم   

  القرارات
  إجمالي القرارات

القـــــرارات 

  الجماعية
  نوع القرار  القرارات الفردية

٢٥  ١  ٢٦  ٢٧  
ــائف   ــي الوظ ــات ف تعيين

  اإلشرافية والتنفيذية

  نات في درجات وظيفيةتعيي  ١٠٩  ١٣  ١٢٢  ١٣٨

  تكليف إداري  ١٧  -  ١٧  ١٧

  ندب ونقل إداري  ٩٨  ٣  ١٠١  ١١٢

  تسوية وضع وظيفي  ٢٠  ٤٥  ٦٥  ١١٩٢

  قرارات مختلفة  ١٩٦  ١  ١٩٧  ٢٠٠

٥  ٢  ٧  ٩  
قرارات اإلجـازات والمـنح     

  الدراسية

  اإلجمــالـــي  ٤٧٠  ٦٥  ٥٣٥  ١٦٩٥

  

  

  لجانيوضح القرارات الصادرة بشأن تشكيل ال)   (جدول رقم 

رقــــم   تاريخه  موضوع القرار
  القرار

  م

إعادة تشكيل الجنة المكلفة بإعادة النظر في تحديـد المحـاكم االبتدائيـة             
  .ومراكزها ونطاق اختصاصها المكاني

١  ٥٢  ٢٣/٢/٢٠٠٤   

   ٢  ٩٣  ٣/٣/٢٠٠٤  .م٢٠٠٤إعادة خطة وبرنامج التدريب لعام 



  

 ٢٣

رقــــم   تاريخه  موضوع القرار
  القرار

  م

 القـضاء   دراسة وتشخيص الصعوبات والمعوقات التي تعترض سير عمل       
  .التجاري

٣  ١٦٠  ١٥/٣/٢٠٠٤   

إعداد وتجميع البيانات والمقترحات الالزمة لوضع اسـتراتيجية تطـوير          
  .القضاء

٤  ١٦٥  ١٧/٣/٢٠٠٤   

   ٥  ١٨٢  ٢٤/٣/٢٠٠٤  .إعداد نظام وآليات العمل الالزمة إلعداد الحركة القضائية
ـ           ى تشكيل لجنة إشرافية ولجان فرعية تنفيذية بشأن القضايا المتراكمـة حت

  .هـ١٤٢٠عام 
٦  ١٩٤  ٦/٤/٢٠٠٤   

   ٧  ٢٤٤  ١٩/٤/٢٠٠٤  .إعداد ضوابط لمعالجة قضايا الثأر
   ٨  ٢٦٣  ٢٤/٤/٢٠٠٤  .إعداد مشروع الحركة القضائية

   ٩  ٣١٤  ٢٦/٥/٢٠٠٤  .عدن/مكننة وتطوير العمل بمحكمة ونيابة صيرة م
١٠  ٣١٦  ٣١/٥/٢٠٠٤  .تحديد أوجه للتعاون القضائي بين وزارتي العدل اليمنية والفرنسية

١١  ٤٣٨  ٥/٧/٢٠٠٤  .م الشهر الثاني للعطلة القضائية٢٠٠٤بشأن تحديد شهر أغسطس لسنة 
١٢  ٤٤٥  ١١/٧/٢٠٠٤  .تشكيل هيئة حكم جديدة بمحكمة استئناف الحديدة

استمرار الشعبة الجزائية االستئنافية والمحكمة الجزائية االبتدائية بالعمـل         
  .خالل شهر العطلة القضائية

١٣  ٤٥٠  ١١/٧/٢٠٠٤

تشكيل لجنة تحضيرية لحلقة النقاش حـول دور الـسلطة القـضائية فـي              
  .استراتيجية التخفيف من الفقر

١٤  ٤٤٧  ١١/٧/٢٠٠٤

١٥  ٤٤٨  ١١/٧/٢٠٠٤  .تشكيل لجنة توصيف مسميات القضايا واإلثبات وتوثيقاتها
١٦  ٤٥٦  ١٩/٧/٢٠٠٤  .تشكيل فريق عمل للتفتيش على أعمال التوثيق

ترحات والتوصيات الصادرة عن حلقـة النقـاش        تشكيل لجنة لدراسة المق   
  .المنعقدة بالوزارة

١٧  ٤٦٣  ١٠/٨/٢٠٠٤

١٨  ٤٩١  ٢٠/٩/٢٠٤  .إعادة تشكل هيئة تحرير الصحيفة القضائية والهيئة االستشارية لها
وتحديد احتياجاتها  . مراجعة محتويات المكتبة المركزية بديوان عام الوزارة      

  .من الكتب القانونية
١٩  ٤٨٧  ٢٠/٩/٢٠٠٤

) ٢٠١٠ – ٢٠٦٦(تشكيل لجنة إلعداد مشروع الخطة الخمـسية الثالثـة          
  .ألجهزة هيئات السلطة القضائية

٢٠  ٤٨٨  ٢٠/٩/٢٠٠٤

منح الموظفين بديوان عام الوزارة ومكتب النائب العام والمعهـد العـالي            
  ).بدل محاكم(للقضاء بدل مقطوع 

٢١  ٥٠٢  ٦/١٠/٢٠٠٤



 

 

٢٤

٢٤

رقــــم   تاريخه  موضوع القرار
  القرار

  م

طويل في نظر القضايا ووسـائل      تشكيل لجنة إلعداد رؤية حول أسباب الت      
٢٢  ٥١٣  ١/١١/٢٠٠٤  .وأساليب معالجتها

٢٣  ٥٢٦  ٧/١١/٢٠٠٤  .تشكيل لجنة للتنسيق بين وزارة العدل ونقابة المحامين
تكليف الشعبة الجزائية الثانية بمحكمة استئناف األمانـة بنظـر القـضايا            

  .الجزائية المستأنفة
١٤/١٢/

٢٠٠٤  
٢٤  ٥٩٧

ر السنوي لما أنجزتـه الـوزارة خـالل العـام           تشكيل لجنة إلعداد التقري   
  .م٢٠٠٤

١٤/١٢/
٢٠٠٤  

٢٥  ٥٩٩

 – ٢٠٠٦(إعادة تشكيل لجنة إلعداد مشروع الخطـة الخمـسية الثالثـة            
  .ألجهزة وهيئات السلطة القضائية) ٢٠١٠

١٤/١٢/
٢٠٠٤  

٢٦  ٦٠٠

تشكيل لجنة إلعداد اللقاء التشاوري القضائي لمناقشة مشروع اسـتراتيجية          
  .تحديث القضاء

١٤/١٢/
٢٠٠٤  

٢٧  ٦٠١

/٢٦/١٢  .تحديد اختصاصات اإلدارة العامة لإلعالم والتوعية القضائية
٢٠٠٤  

٢٨  ٦١٨

  :المنشورات والتعاميم: ثالثاً

(ونفصلها في الجدول رقـم      . منشوراً وتعميماً ) ١٥(بلغ إجمالي المنشورات القضائية والتعاميم الوزارية       

  :(-  

  م  تاريخه  موضوع التعميم أو المنشور
١  ٦/١/٢٠٠٤  .بشأن إبداء المالحظات على قانون اإلجراءات الجزائية

٢  ١٢/١/٢٠٠٤  .هـ١٤٢٤بشأن العطلة القضائية والدوام الرسمي خالل شهر ذي الحجة 
٣  ١٣/١/٢٠٠٤  .بشأن إلزام محاكم الجمهوية بموافاة الوزارة بإحصائية قضائية شهرية

ة الصادرة ضد الدولة باألراضي والعقارات      بشأن موفاة الوزارة بكشوفات لألحكام القضائي     
  .والديات

٤  ٢٣/٢/٢٠٠٤

م ٢٠٠٣لـسنة  ) ٢٦٠(بشأن تعاون محاكم الجمهورية تنفيذ قرار مجلس الـوزراء رقـم    
بخصوص تكثيف عملية الرقابة والتفتيش على السلع والبـضائع المخالفـة للمواصـفات             

  .والمقاييس
٥  ٣/٣/٢٠٠٤



  

 ٢٥

  م  تاريخه  موضوع التعميم أو المنشور
٦  ١٦/٣/٢٠٠٤  . التي تعترض سير عمل القضاء التجاريبشأن تحديد الصعوبات والمعوقات

٧  ١١/٤/٢٠٠٤  .بشأن اإلجراءات القانونية الواجب اتباعها بخصوص قضايا الدولة
٨  ١١/٤/٢٠٠٤  .بشأن اإلجراءات الالزم اتباعها لتنفيذ األحكام الصادرة ضد الدولة المتعلقة بمبالغ مالية

التحري عند إصدار أحكـام انحـصار وراثيـة         بشأن إلزام محاكم الجمهورية بالتدقيق و     
  .وإثبات حالة

٩  ٢/٥/٢٠٠٤

بشأن تخصيص الصفوف األولى في قاعات المحاكم للمحامين حتى يتمكنوا مـن القيـام              
  .بواجباتهم على الوجه المرضي

١٠  ٣/٧/٢٠٠٤

١١  ١١/٧/٢٠٠٤  .بشأن االلتزام بالدوام الرسمي بديوان عام الوزارة
١٢  ٢٨/٧/٢٠٠٤  . الصحف من شكاوى وأخبار عن القضاةبشأن الرد على ما تنشره

بشأن إشعار مكتب المفوضية السامية لشئون الالجئين مما يتخـذ ضـد الالجئـين مـن                
  .إجراءات

١٣  ٧/٨/٢٠٠٤

بشأن اإلسراع في إنجاز المعامالت الخاصة بالمواطنين واستالمها وتسليمها مـن خـالل             
  .إدارة االستعالمات

١٤  ٧/٨/٢٠٠٤

١٥  ٧/٨/٢٠٠٤  .معامالت قضاة وموظفي المحاكم عبر مندوبيهابشأن إرسال 
  

  تحسين أوضاع العاملين ورفع مستوى األداء) ٢

 عملت الوزارة في إطار تحديث اإلدارة القضائية وتحسين أوضاع العاملين فيها ورفع مـستوى األداء               

  -:على اتخاذ وتنفيذ ما يلي

ام الوزارة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم       من بدل المحاكم لموظفي ديوان ع     % ٧٥تنفيذ نسبة    •

 )  (وكما هو موضح بالجدول رقم . م١٦١/١٩٩٩

  مساهمة  تأمين  اإلجمالي
حــصة 

  حكومة
  العدد  اإلجمالي

مقطوع 

  البدل
  م  الدرجة



 

 

٢٦

٢٦

١  وضع سابق  ١١٢٥٠  ٢  ٢٢٥٠٠        ٢٢٥٠٠

٢  مساعد موثق أ  ١١٢٥٠  ١  ١١٢٥٠        ١١٢٥٠

٣  مساعد موثق ب  ١١٢٥٠  ٤  ٤٥٠٠٠        ٤٥٠٠٠

١١٢٥٠  ١٢  ١٣٥٠٠٠        ١٣٥٠٠٠  
ــة  المجموعــ

  األولى
٤

٥  المجموعة الثانية  ٩٠٠٠  ١٨٣  ١٦٤٧٠٠٠       ١٦٤٧٠٠٠

٦  المجموعة الثالثة  ٧٥٠٠  ١٤٨  ١١١٠٠٠٠       ١١١٠٠٠٠

٦٠٠٠  ٦٧  ٤٠٢٠٠٠        ٤٠٢٠٠٠  
ــة  المجموعــ

  الرابعة
٧

٤٥٠٠  ٣٩  ١٧٥٥٠٠        ١٧٥٥٠٠  
ــة  المجموعــ

  الخامسة
٨

  اإلجمالي  ٣٥٤٨٢٥٠       ٣٥٤٨٢٥٠

تنفيذ النسبة الجديدة للزيادة في المرتبات المقررة للموظفين قضاة وإداريين بديوان عام الـوزارة               •

  .م٢٠٠٤والمحاكم اعتباراً اعتباراً من شهر يونيو 

م للموظفين اإلداريين بمحاكم الجمهورية وديوان عام الوزارة اعتباراً من   ٢٠٠٣تنفيذ عالوة عام     •

  .م٢٠٠٤فبراير 

  .م٢٠٠٤ اعتباراً من فبراير ٥٠٠٠م لجميع قضاة الجمهورية بواقع ٢٠٠٣م تنفيذ عالوة عا •

موظفاً طبقاً لقـرار مجلـس   ) ١١٩٩(إعداد التسويات لموظفي الديوان ومحاكم الجمهورية لعدد        •

  .م بشأن نظام شغل الوظائف وبحسب سنوات الخدمة٢٧٦/١٩٩٢(الوزراء رقم 



  

 ٢٧

المتقدمين للتوظيف حسب اإلمكانيات المتاحـة      موظفاً من   ) ١١٧(استكمال إجراءات تعيين عدد      •

  .واالحتياج القائم

إلى الهيئة العامة للمعاشات حسب الكـادر       ) قضاة(استكمال إجراءات إحالة عدد من المتقاعدين        •

الجديد طبقاً للمحاضر الموقعة بين وزارة العدل ووزارة الماليـة والهيئـة العامـة للمعاشـات                

تهم للهيئة ويعتبر هذا اإلنجاز من األعمال االستراتيجية التـي          والضمان االجتماعي وربط مرتبا   

عدنان عمر الجفري   / نفذتها الوزارة في ظل الدعم المتواصل والمستمر من معالي األخ الدكتور          

  .وزير العدل

اإلعداد والتحضير للقاء التشاوري بين قيادات وزارة العدل ووزارة الماليـة والهيئـة العامـة                •

 استكمال إحالة القضاة المتقاعدين قبل تنفيذ الكادر إلـى التأمينـات وبكامـل              للمعاشات من أجل  

  .حقوقهم على شكل مبالغ مقطوعة تليق بالقاضي

استكمال بنية النظام اآللي لبرنامج شئون الموظفين وذلك بالقيام بإدخـال وتـصحيح البيانـات                •

ت تماشياً مع توجهات الحكومـة      الوظيفية لجميع الموظفين وهي المرحلة النهائية لتصحيح البيانا       

وبالفعل أصبح لدى   . في هذا الجانب، واستعداداً لتطبيق نظام البطاقة الوظيفية بالبصمة والصورة         

الوزارة قاعدة معلوماتية وبيانية لجميع الموظفين العاملين في الجمهورية تستطيع التعامل معـه             

  .واستخدامه في جميع المجاالت

  .جميع الموظفين العاملين في الديوان كخطوة نحو تحديث اإلدارة القضائيةتنفيذ التقييم الوظيفي ل •



 

 

٢٨

٢٨

  تفعيل دور الشرطة القضائية) ٣

بهدف النهوض بالشرطة القضائية لتفعيل دورها في تنفيذ األحكـام وطلبـات االسـتدعاءات وأعمـال                

عدن (س محافظات   م وضع خطة انتشار أمني مرحلة ثانية شملت خم        ٢٠٠٤الضبطية القضائية تم خالل عام      

  ). أبين– الحديدة – تعز – حضرموت –

كما يجري حالياً التواصل مع وزارة الداخلية بشأن اعتماد دفع جديدة من أفراد الشرطة القـضائية فـي                  

مدرسة الشرطة، ودراسة أوضاع أفراد الشرطة القضائية المعيشية واإلدارية بهدف منحهم مـستحقاتهم مـن               

  .زمةالعالوات والمكافآت الال

 

  تفعيل دور الرقابة الداخلية والتفتيش اإلداري) ٤

بهدف تقييم األداء ومعرفة إنجاز األعمال الموكلة إلى موظفي اإلدارة القضائية أوالً بأول وعدم تـأخير                

قيد القضايا واألحكام وحفظ وأرشفة السجالت والدفاتر القضائية بعد اكتمال القيد فيها ومدى التقيـد بمراحـل                 

  .المستندية عند الصرف من النفقات وإجراء القيود المحاسبيةالدورة 

) ٢٤(م على تنفيـذ     ٢٠٠٤وكذا االلتزام بالدوام الرسمي واالنضباط الوظيفي عملت الوزارة خالل عام           

تكليفـاً بـالتفتيش المـالي      ) ١٧(تكليفاً بالنزول الميداني إلى العديد من المحاكم االستئنافية واالبتدائية منهـا            

تكاليف بالتحقيق في مخالفات بعض     ) ٧(اري والكتابي على أعمال موظفي تلك المحاكم المستهدفة وعدد          واإلد

  .الموظفين، وتم رفع التقارير الالزمة حول المهام التي نفذت في هذا الجانب

 عدد  وبناًء على تقارير التفتيش اإلداري تم إحالة موظف واحد إلى النيابة العامة للتحقيق جنائياً وتحرير              

استدعاءات لبعض الموظفين التـي أثبتـت التقـارير         ) ٩(تنبيهاً، وتحرير عدد    ) ١٩٥(إنذارات وعدد   ) ١٠(

شكوى مكتبياً قدمت ضد عدد من موظفي المحاكم، وتم إحالتها          ) ٤١(إخاللهم بواجباتهم الوظيفية، وتم دراسة      



  

 ٢٩

 التنظيميـة للمحـاكم االبتدائيـة واالسـتئنافية         إلى المحاكم االستئنافية التخاذ اإلجراءات الالزمة وفقاً لالئحة       

  .والقوانين النافذة

كما أن الوزارة عملت على تفعيل دور المجالس التأديبية التي تم تشكيلها بمحاكم االسـتئناف، وأعـدت                 

دراسات قانونية حول دور ومهام المجالس التأديبية لكي تؤدي دورها في تطبيق القانون تجاه الموظفين الذين                

  .ون بواجباتهم الوظيفيةيخل

) ٢٠(محكمة منهـا عـدد      ) ٢٣٦(كما بلغ عدد المحاكم التي قامت بتقييم أداء الموظفين اإلداريين لديها            

محكمة ابتدائية، وفي ضوء نتائج التقييم، تم مخاطبة المحاكم بتكريم الموظفين           ) ٢١٦(محكمة استئنافية وعدد    

كافأة تشجيعية، مع حث المحاكم برفع مستوى أداء المـوظفين          الذين حصلوا على تقديرات مرتفعة، ومنحهم م      

  .الحاصلين على تقديرات ضعيفة

  تكريم الموظفين المبرزين) ٥

سعياً من قيادة الوزارة من رفع الطاقات وتحفيز العاملين على اإلنتاج المستمر والتشجيع على المنافـسة                

م ٢٠٠٤/ ينـاير /٢، حيث أقيم حفل تكريمي فـي        م٢٠٠٣من خالل قيامها بتكريم الموظفين المبرزين للعام        

مــــن )   (برعاية كريمة من معالي وزير العدل وبحضور قيادات الوزارة، تم من خالله تكريم عدد 

  .الموظفين المبرزين والمثاليين في جميع إدارات الديوان العام

لها ومحكمـة اسـتئناف     كما تم تكريم النشطاء المبرزين لكل من محكمة استئناف عدن والمحاكم التابعة             

.المهرة والمحاكم التابعة لها والشعبة التجارية بمحافظة تعز كخطوة أولى نحو تأسيس مبدأ الثواب والعقـاب               



 

 

٣٠

٣٠

  التخطيط والتعاون الدولي



  

 ٣١

أولت الوزارة اهتماماً خاصاً برسم مشاريعها المستقبلية وبرامج أعمالها عبر ما تعده من خطط وبرامج               

مني تنفذ على مراحل  مختلفة وفي ضوء ما حددته الحكومة فـي برنـامج اإلصـالح                 تنفيذية على أساس ز   

القضائي والعدلي وتوصيات المؤتمر القضائي األول وتسعى الوزارة إلى إيجاد التمويـل الكـافي لتنفيـذها،                

عيل بغرض النهوض بأوضاع أجهزة السلطة القضائية وتحديث أعمالها وتعزيز مكانتها عبر ما تقوم به من تف               

التعاون المشترك فيما بينها وبين نظيراتها في الدول العربية واألجنبية وكذا المنظمات الدولية بهـدف تبـادل                 

م  أبرمت العديد مـن اتفاقيـات        ٢٠٠٤الخبرات والمعلومات وتدريب الكادر القضائي واإلداري، وخالل عام         

سب الخبرات وتفعيل العمل المشترك مـع       التعاون الدولي بغرض اإلطالع واالستفادة من تجارب اآلخرين وك        

  .الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية

  الخطط والبرامج التنفيذية والتقارير الدورية: أوالً

ال شك في أن العمل التخطيطي الذي تنتهجه وزارة العدل يعد إرساء لألسس السليمة التي تبنـى عليهـا          

توجهات العامة للدولة والذي البد أن تكون كاملة ومتناسـقة معهـا،            التوجهات التحديثية القضائية في إطار ال     

توافقاً مع الهيكل اإلداري والتنظيمي للدولة وبناًء على تصنيفاتها، وانطالقاً من خطة الحكومة فـي برنـامج                 

اإلصالح اإلداري واالقتصادي والذي يعد من أهم المصادر واألطر المرجعية األساسية ألهـداف وسياسـات          

طة باإلضافة إلى األطر والمرجعيات األخرى المتمثلة في الخطط الخمسية المتعاقبة واستراتيجية التخفيف             الخ

م والتوجيهات الصادرة   ٢٠٢٥م والرؤية االستراتيجية لليمن     ٢٠١٥ – ١٩٩٠من الفقر وأهداف التنمية األلفية      

  .من القيادة السياسية العليا للبالد

يعتمد بالدرجة األولى على ما تعده تلك الجهة من خطط عمليـة تحـدد              ومن المعلوم أن نجاح أي قطاع       

  .فيها المسارات العامة للنهوض بأوضاعها وفق فترة زمنية محددة مع ضرورة تنفيذها وتقييمها

عدنان عمر الجفـري والـذي      / وهذا ما حرصت عليه قيادة وزارة العدل ممثلة بمعالي الوزير الدكتور          

مامه من خالل تفعيل دور الجهات المختصة بالتخطيط والمتابعة وتقيـيم األداء فـي              أولى هذا الجانب جل اهت    



 

 

٣٢

٣٢

  .مختلف أجهزة وهيئات السلطة القضائية

م بشأن استكمال بنـاء وتفعيـل اإلدارات   ٢٠٠٤لسنة ) ٢٦٠(وقد كان لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم     

 واألجهزة الحكومية المركزية أثره الهام حيث        العامة للتخطيط واإلحصاء والمتابعة وتقييم األداء في الوزارات       

قامت الوزارة بتفعيل اختصاصات تلك اإلدارات بهدف جمع ومراجعة وتبويب البيانـات والمعلومـات عـن                

مختلف موارد وفرص وإمكانيات وأنشطة أجهزة وهيئات السلطة القضائية واقتـراح األهـداف والـسياسات               

وية لتنفيذ الخطة العامة للوزارة واألجهزة التابعة لها، والتـي تحتـوي            العامة، ووضع البرامج الفصلية والسن    

على مؤشرات سنوية قابلة للقياس يعتمد عليها في تقييم األداء واإلنجاز السنوي، باإلضافة إلى إعداد وتقيـيم                 

 التنـسيق   واقتراح وتوزيع المشاريع اإلنمائية في خطة الوزارة وفقاً لألولويات واقتراح توطينها مع تحقيـق             

المسبق عند إعداد خطة الوزارة مع مشاريع القطاعات األخرى، ورصد حركة المشاريع وتقيـيم مـستويات                

التنفيذ، والعمل على تحسين السياسات والبرامج الالزمة الهادفة إلى توفير البيئة المناسبة لقيام الوزارة بدورها               

يم تقارير المتابعة الدورية واالستثنائية لخطة الوزارة في        الريادي ضمن االتجاهات العامة للتنمية الشاملة، وتقد      

المواعيد المحددة تمهيداً لرفعها لمجلس القضاء األعلى ومجلس الوزراء، وتقديم المقترحات بشأن التعـديالت              

التي يجب إدخالها على تلك الخطط في ضوء تطورات األوضاع، مع دراسة المشاكل التنظيميـة واإلداريـة                 

  .لمتطلبات الالزمة واقتراح أفضل السبل لتحسين سير العمل في تنفيذ الخطةوالفنية وا

وقد اعتبرت الوزارة التخطيط المسبق لبرامج تحديث وتطوير أداء أجهزة السلطة القضائية التي يتمحور              

 حولها عناصر اإلصالح القضائي الذي تسعى قيادتنا السياسية إلى تحقيقها، والتي تتمثل في تطبيـق مبـادئ                

م في هذا الجانـب مـا    ٢٠٠٤العدل والمساواة بين أفراد المجتمع،  وفي سبيل ذلك عملت الوزارة خالل عام              

  -:يلي

  م٢٠١٥–٢٠٠٥ تحديث وتطوير القضاء مشروع استراتيجية وطنية ل-ا 



  

 ٣٣

 – ١٣في ضوء برنامج الحكومة في مجال النظام القضائي والعدلي وتوصيات المؤتمر القضائي األول              

م من إعداد مشروع استراتيجية تحديث وتطـوير        ٢٠٠٤م انتهت وزارة العدل خالل عام       ٢٠٠٣ر   ديسمب ١٥

م يستلهم منها معالم الطريق     ٢٠١٥ وحتى عام    –م  ٢٠٠٥القضاء تحدد مالمح الفترة المقبلة الممتدة من العام         

اول فـي هـذا التقريـر       بغية الرفع من شأن القضاء واالرتقاء بمستوى العمل القضائي بالمحاكم والنيابات نتن           

  -:غايات وأهداف استراتيجية تحديث وتطوير القضاء، كما وردت في المشروع فيما يلي

  -: الغايات -أ

تأمين إصدار القضاء أحكاماً عادلة فيما يرفع إليه من منازعات ودعـاوى دون إبطـاء فـي سـير                    −
 .الدعوى

ء لاللتزام  في حياتهم ومسلكهم بالنهج       ُحسن أداء القضاء لرسالته السامية وتهيئة أوضاع رجال القضا         −
 .الذي يصون إستقالل القضاء ويجسد ويعكس استقاللهم ويحفظ لهم هيبتهم وكرامتهم

الثقة لدى األشخاص باللجوء إلى القضاء والثقة بصدور الحكم الجيد وإمكانية تنفيذ األحكام والقرارات               −
 .القضائية

  : األهداف -ب 

  . التنظيمي والتشريعي للسلطة القضائية  في مجال البناء المؤسسي-١

إعادة النظر واستكمال التشريعات التنظيمية لهيئات السلطة القضائية على ضـوء المـواد الخاصـة                −
 .بالسلطة القضائية في الدستور ومستجدات القرن الحادي والعشرين

 .إعادة هيكلة هيئات السلطة القضائية −

 .تطوير مجال الدراسات والبحوث القضائية −

 .تفعيل دور هيئة التفتيش القضائي لضمان نزاهة وعدالة القضاء ورفع مكانته −

  . في مجال تكوين القدرات القضائية-٢

 .تطوير التأهيل للقضاة وأعضاء النيابة ومعاونيهم −

 .القيام بالتدريب المستديم الداخلي والمحلي والخارجي للقضاة وأعضاء النيابة ومعاونيهم −

 .في المحافظات للقيام بدورات تدريبية محلية في األعمال القضائيةتكوين نخبة من القضاة  −
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  . في مجال تنظيم اإلدارة القضائية-٣

 .تنظيم إدارة الدعوى −

 .ى تعيين قاضي تحضير الدعو −

 .تطوير اإلدارة القضائية −

 .تفعيل الرقابة الداخلية والتفتيش −

  . في مجال التنمية والبنية التحتية -٤

 .المحاكم والنياباتتوفير العمل اآللي ب −

رفع طاقة مركز معلومات القضاء بزيادة مما هو فيه حالياً من حيث الكـوادر والتحـديث وزيـادة                   −
 .األجهزة

 .إدخال نظام األرشفة بالمكننة −

 .تبسيط إجراءات التقاضي تقنياً −

 .إنشاء المحاكم المتخصصة للقضاء اإلداري −

 .اإللكتروني   بالتلفون والفاكس ، والبريدإدخال نظام تواصل األشخاص مع المحاكم والنيابات −

 .تقديم الخدمات اإلجتماعية للسلك القضائي −

 .أولوية تحديث قضاء المحاكم المتخصصة التجارية واألموال العامة واألحداث −

 .إستكمال بناء وتشييد وتأثيث مباني المحاكم والنيابات العامة المطلوب بناؤها وتشييدها وتأثيثها −

 . طلبات وسائل النقلإستكمال تغطية −

 .العالقة  في مجال تعزيز التعاون مع األجهزة الضبطية واألمنية والجهات ذات-٥

 .المشاركة في إعادة تنظيم عمل الشرطة القضائية وتوسعة نشاطها في المحاكم والنيابات −

 .تقوية تنظيم العالقة بين السلطة القضائية وأجهزة الضبط القضائي −

 .لطة التشريعية والسلطة التنفيذيةتعزيز التعاون مع الس −

 .تعزيز التعاون بشأن القضاء التجاري −

العمل على إيجاد الربط الشبكي بين محاكم ونيابات األموال العامة والتفتـيش القـضائي والجهـاز                  −
 .المركزي للرقابة والمحاسبة والضرائب 

 ).اءبدائل القض(تعزيز التعاون بشأن األساليب البديلة لتسوية المنازعات  −

 العامة المعنية بشئون األحـداث فـي        تالعمل على إيجاد الربط الشبكي بين محاكم األحداث واإلدارا         −
 .وزارة العدل والداخلية والشئون االجتماعية والعمل ومجلس األمومة والطفولة

 .تعزيز التعاون بشأن المنازعات العمالية −



  

 ٣٥

 .تعزيز التعاون مع النقابات والجمعيات المهنية −

ع أن االستراتيجية تعد مكسباً هاماً للقضاء ولرجاله، فقد تناولت سبل العنايـة بـأجهزة القـضاء                 والواق

وأدوات ووسائل النهوض بها، كما استوعبت كافة القضايا التي تشغل بال القضاة وأعضاء النيابة باعتبار أن                

  .القاضي وعضو النيابة يشمالن مركز االهتمام وهدف كل إصالح ومحور الرعاية

ولم تقتصر االستراتيجية على العناية بالقضاة وأعضاء النيابة العامة، بل تعدتهم إلى الموظفين العـاملين               

بديوان عام الوزارة ومكتب النائب العام والمعهد العالي للقضاء والمحاكم والنيابات العامة المختلفـة بجميـع                

د والجد في تنظـيم وتحـسين أداء أجهـزة          أنحاء الجمهورية ليعيش الجميع في استقرار وأمان منصرفين للك        

العدالة والقيام بواجباتهم بكل إخالص وإتقان وسيتم عقد لقاء تشاوري ألعضاء الـسلطة القـضائية إلثـراء                 

مشروع االستراتيجية باآلراء والمقترحات، ومن ثم تقديم مشروع االسـتراتيجية لمجلـس القـضاء األعلـى        

قراره وستكون وزارة العدل مسئولة أمام مجلـس القـضاء األعلـى            ومجلس الوزراء خالل الفترة القادمة إل     

  .والحكومة في تنفيذ استراتيجية تحديث وتطوير القضاء

  : الخطط والبرامج التنفيذية-٢

 .م٢٠٠٤لعام ) خطة عمل(البرنامج التنفيذي لعمل وزارة العدل  •

 .م٢٠٠٤خطة عمل المحاكم االستئنافية لعام  •

 .لمراقبة ومتابعة تنفيذ استراتيجية التخفيف من الفقرخطة عمل الوحدة الفرعية  •

 .البرنامج التنفيذي لتوصيات المؤتمر القضائي األول •

 .م٢٠٠٤البرنامج الزمني التفصيلي لتنفيذ برنامج الحكومة بشأن النظام القضائي والعدلي لعام  •

 : التقارير الدورية والسنوية-٣

 .م٢٠٠٤ يونيو –  يناير–تقرير تفصيلي عن إنجازات الوزارة  •

 . باللغة العربية واإلنجليزية– يوليو – يناير –تقرير تطوير النظام القضائي  •
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التقرير السنوي األول عن مستوى تنفيذ استراتيجية التخفيف من الفقر بـأجهزة وهيئـات               •

 .السلطة القضائية

 .م٢٠٠٣التقرير السنوي إلنجازات وزارة العدل لعام  •

هـ لمختلف المحـاكم االسـتئنافية واالبتدائيـة والنوعيـة          ١٤٢٤ لسنة   تقرير اإلحصائية القضائية   •

 .بمحافظات الجمهورية

  -:تقارير الفصل األول والثاني والثالث عن تقييم مستوى تنفيذ الخطط والبرامج التنفيذية التالية •

 ).خطة العمل(البرنامج التنفيذي لعمل الوزارة   -أ 

 .ي األولالبرنامج التنفيذي لتوصيات المؤتمر القضائ  -ب 

 .البرنامج الزمني التفصيلي لتنفيذ برنامج الحكومة بشأن النظام القضائي والعدلي  -ج 

 .خطة تحديث وتطوير المحاكم التجارية ومحاكم ونيابات األموال العامة  -د 

  تنشيط التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية: ثانياً

م ٢٠٠٤لصديقة والمنظمات الدولية اهتماماً كبيراً خالل عـام         أولت الوزارة التعاون مع الدول الشقيقة وا      

 المـساعدة   – نقل المحكوم عليهم     –تسليم المجرمين   (مشاريع اتفاقيات للتعاون القضائي     ) ٧(حيث تم دراسة    

وتم التوقيع على اتفاقية تعزيز وتطـوير       )  التعاون في المواد المدنية والتجارية واألحوال الشخصية       –الجنائية  

تعاون القضائي مع البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة وتعتبر امتداد لالتفاقية الموقعة الخاصة بإنشاء محكمتين              ال

  .نموذجيتين في كل من صنعاء وعدن

وتوقيع برتكول واتفاقية للتعاون القضائي مع المملكة المغربية وبرتكول التعاون مع المعهـد القـانوني               

م اإلطالع على التجربة المصرية في مجـاالت التعـاون الـدولي والتفتـيش              كما ت . والقضائي بدولة الكويت  

ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية وبرتكول التعاون القانوني والقضائي مع جمهوريـة الـسودان              . القضائي



  

 ٣٧

  .الشقية

)   (مؤتمراً واجتماعاً وندوة علمية، وكما هو موضح في الجدول رقم ) ١٨(وتمت المشاركة في 

رك عدد من مسئولي المعهد العالي للقضاء في االجتماعين العاشر والثاني عـشر لمـديري المعاهـد                 فيما شا 

   ).  (والمراكز القضائية العربية وفي ندوتين علميتين، وكما هو موضح في الجدول رقم 

  يوضح المشاركات الخارجية)   (جدول رقم 

  م  نوع ومواضيع المشاركة  الدولة  التاريخ

  مصر  م٢٠٠٤يناير 
زيارة وزارة العدل والنيابة العامة المصرية لإلطالع علـى         
التجربة المصرية في مجاالت التعـاون الـدولي والتفتـيش          

  .القضائي
١

ينــاير  / ٢٥ – ٢٣
  م٢٠٠٤

الزيارة االستطالعية لإلطـالع علـى التجربـة القـضائية            بريطانيا
  .البريطانية والتعرف على المجاالت المتعلقة بإدارة القضاء

٢

٣  .المشاركة في ندوة تقييم وقياس األداء  مصر  رسما

  مصر  م٢٠٠٤مايو 
اجتماعات لجان الخبراء العرب حـول مـشروع قـانوني          
استنساخ الكائنات ألغراض التناسب ونقل وزراعة األعضاء       

  .البشرية
٤

االجتماع الثاني لرؤساء ومدراء مراكز البحوث في وزارات          لبنان  م٢٠٠٤مايو 
  .العدل العربية

٥

٦  .زيارة وزير العدل للمحكمة المغربية الشقيقة  المغرب  مايو
٧  .المشاركة في ورشة عمل تكنلوجيا المعلومات  مصر  يوليو
١٠ – 
  م٢٠/٨/٢٠٠٤

الزيارة االستطالعية لإلطـالع علـى تجربـة المجمعـات            سوريا
  .القضائية

٨

٧ – 
  م١١/٩/٢٠٠٤

شريع في  المشاركة في االجتماع الخامس لمسئولي إدارات الت        مصر
  .الدول العربية

٩

  تونس  سبتمبر/ ١٠ – ١٩
االجتماع المشترك لخبراء مجلس وزراء العـدل والداخليـة         
العرب لبحث صعوبات تسليم المجرمين والمطلـوبين بـين         

  .الدول
١٠

المتغيرات (المشاركة في الندوة السنوية السادسة عشرة حول          فرنسا   أكتوبر٢٩ – ٢٧ ١١



 

 

٣٨

٣٨

  م  نوع ومواضيع المشاركة  الدولة  التاريخ
  )يالدولية في الجانب االقتصاد

ــوبر ١٥ – ١٣  أكت
١٢  .المشاركة في قمة موناكو حول الجريمة العابرة للحدود  فرنسا  م٢٠٠٤

ــوفمبر ٣٠ -٢٩  ن
١٣  .المشاركة في الدورة العشرين لمجلس وزراء العدل العرب  مصر  م٢٠٠٤

اإلمارات العربية    ديسمبر
  المتحدة

١٤  .المشاركة في ندوة التخطيط االستراتيجي

١٥  .ي ندوة وورشة عمل التحكيم التجاريالمشاركة ف  مصر  ديسمبر

المشاركة في ورشة العمل حول المحكمة الجنائيـة الدوليـة            األردن  -
  .والعالم العربي

١٦

١٧  )التحكيم(مؤتمر القضاء   بيروت  -
١٨  .ندوة حول تأثير المخدرات على التماسك االجتماعي  السعودية  -

  

  لقضاءيوضح مشاركة مسئولي المعهد العالي ل)   (جدول رقم 

ــوع   موضوع المشاركة  الدولة نـــ
  المشاركة

  م

االجتماع العاشر لمديري المعاهد والمراكز القضائية العربية         الكويت
  )اللجنة الخماسية(

 ١  اجتماع

االجتماع الثاني عشر لمديري المعاهد والمراكز القـضائية          الكويت
 ٢  اجتماع  العربية

عوبات التنفيـذ   تبادل المعلومات والخبراء واآلراء حول ص       لبنان
 ٣  ندوة علمية  .الجبري للمحررات، والحلول المثال لها في الدول العربية

 ٤  ندوة علمية  تنمية مهارات المكونين  اإلمارات

 

  عقد اللقاء الموسع مع سفراء الدول المانحة



  

 ٣٩

عدنان عمر الجفري وزير العدل بعقد لقاء موسـع ضـم سـفراء             / قامت الوزارة ممثلة بمعالي الدكتور    

والممثل المقيم لألمـم    ) الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا وهولندا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا واليابان        (دول  ال

المتحدة والبنك الدولي وشارك في اللقاء ممثالً لوزارة التخطيط والتعاون الدولي وتم بحث ومناقشة مجـاالت                

تنمية وبما يسهم في تنفيذ خطط وبـرامج اإلصـالح         التعاون المتاحة في إطار تعزيز دور شركاء اليمن في ال         

القضائي في الجمهورية اليمنية باعتبار أن القضاء يعتبر أحد المكونات األساسية لعمليـة اإلصـالح المـالي                 

واإلداري التي تنفذها الحكومة، وعلى وجه الخصوص القضاء التجاري وما يترتب عليه من مهام رئيسية في                

ار والمستثمرين وبما ينسجم مع التطورات الدولية حول المعامالت التجارية باإلضـافة            تهيئة األجواء لالستثم  

إلى تطوير وتفعيل دور محاكم األموال العامة لما لذلك من أهمية في محاربة الفـساد والجريمـة المرتبطـة                   

أهمية تـوفير   بالوظيفة العامة، باإلضافة إلى استعراض أهداف ومحاور استراتيجية تحديث وتطوير القضاء و           

التمويل الالزم لتنفيذها وأبدى المشاركون في اللقاء استعداد بلدانهم للمشاركة في تقديم الدعم لتنفيذ استراتيجية               

  .تحديث وتطوير القضاء

  



 

 

٤٠

٤٠

  تحديث اإلدارة القضائية



  

 ٤١

ء انتهجت الوزارة وهي تسعى إلى تحسين قدراتها اتخاذ اإلجراءات والسياسات التي تسهم فـي االرتقـا               

بأداء أجهزة السلطة القضائية وتفعيلها وتنظيم أدائها، وترجمت هذه اإلرادة من خـالل إصـدار التـشريعات                 

والقرارات اإلدارية والمنشورات والتعاميم التوضيحية، واالهتمام بالكادر الوظيفي وتوفير احتياجاته ومنحـه            

رار الوظيفي، كما اهتمـت بتقيـيم أداء        البدالت والمستحقات الالزمة لتحسين وضعه المعيشي لضمان االستق       

العاملين بشكل عام ونفذت العديد من الدورات التفتيشية الدورية والمفاجئة على أعمالهم سعياً منها إلى تطبيق                

مبدأ المساءلة ورفع الطاقات وتحفيز العاملين على اإلنتاج المستمر والتشجيع على المنافسة وتكريم  الموظفين               

  .المبرزين

  عات والقرارات اإلداريةالتشري )٢

  مشاريع القوانين واللوائح: أوالً

  :م بالمشاركة في دراسة عدد من القوانين واللوائح شملت٢٠٠٤قامت الوزارة خالل عام 
 .دراسة إعداد المالحظات حول مشروع تعديل قانون العقوبات -٥

 .دراسة وإبداء المالحظات حول مقترح تعديل بعض مواد قانون هيئة الشرطة -٦

 .اسة مشروع الالئحة المنظمة لنشاط اإلنتاج الفني وتداول المصنفات الفنيةدر -٧

 .دراسة مشروع الئحة تنظيم إجراءات الضبط والتكليف بالحضور -٨

  :باإلضافة إلى دراسة بعض القوانين العربية الموحدة وإعداد المالحظات المناسبة حولها شملت
  .عضاء البشريةدراسة مشروع قانون نموذجي عربي لنقل وزراعة األ -٣
 .دراسة مشروع قانون نموذجي عربي الستنساخ الكائنات البشرية -٤

  :القرارات: ثانياً

شخصاً ) ١٧٩١(قرار وعدد من شملتهم تلك القرارات       ) ١٢١٧(خالل العام بلغ عدد القرارات اإلدارية       
  ).   ( ورقم )  (و رقم )   (نوضح تلك القرارات وأنواعها وعدد المستفيدين منها في الجداول رقم 

  .يبين أنواع القرارات المتعلقة بالقضاء)   (جدول رقم 



 

 

٤٢

٤٢

عدد من شملتهم   
  القرارات

ــالي  إجمـــ
  القرارات

ــرارات  القــ
  الجماعية

ــرارات  القــ
  الفردية

  نوع القرار

  ندب قضائي  ٦٠  ٧  ٦٧  ٧٣
  تعيين مساعدي نيابة  ١  -  ١  ١
  تكليف قضائي  ١١  ٠  ١١  ١١

رجـة  إلحاق بالمعهد والتعيـين بد      ٦  -  ٦  ٦
  )معاون(

  نقل مساعدي قضاة  ٢  -  ٢  ٢
  ترقية مساعدي نيابة  ٣  -  ٣  ٣
  اإلجمــالـــي  ٨٣  ٧  ٩٠  ٩٦

  



  

 ٤٣

  .يبين أنواع القرارات المتعلقة بالموظفين اإلداريين)   (جدول رقم 

عدد من شملتهم   

  القرارات
  إجمالي القرارات

القـــــرارات 

  الجماعية
  نوع القرار  القرارات الفردية

٢٥  ١  ٢٦  ٢٧  
ــائف  تع ــي الوظ ــات ف يين

  اإلشرافية والتنفيذية

  تعيينات في درجات وظيفية  ١٠٩  ١٣  ١٢٢  ١٣٨

  تكليف إداري  ١٧  -  ١٧  ١٧

  ندب ونقل إداري  ٩٨  ٣  ١٠١  ١١٢

  تسوية وضع وظيفي  ٢٠  ٤٥  ٦٥  ١١٩٢

  قرارات مختلفة  ١٩٦  ١  ١٩٧  ٢٠٠

٥  ٢  ٧  ٩  
قرارات اإلجـازات والمـنح     

  الدراسية

  الـــياإلجمــ  ٤٧٠  ٦٥  ٥٣٥  ١٦٩٥

  

  

  يوضح القرارات الصادرة بشأن تشكيل اللجان)   (جدول رقم 

رقــــم   تاريخه  موضوع القرار
  القرار

  م

إعادة تشكيل الجنة المكلفة بإعادة النظر في تحديـد المحـاكم االبتدائيـة             
  .ومراكزها ونطاق اختصاصها المكاني

٢٩  ٥٢  ٢٣/٢/٢٠٠٤

٣٠  ٩٣  ٣/٣/٢٠٠٤  .م٢٠٠٤إعادة خطة وبرنامج التدريب لعام 



 

 

٤٤

٤٤

رقــــم   تاريخه  موضوع القرار
  القرار

  م

دراسة وتشخيص الصعوبات والمعوقات التي تعترض سير عمل القـضاء          
٣١  ١٦٠  ١٥/٣/٢٠٠٤  .التجاري

إعداد وتجميع البيانات والمقترحات الالزمة لوضع اسـتراتيجية تطـوير          
  .القضاء

٣٢  ١٦٥  ١٧/٣/٢٠٠٤

٣٣  ١٨٢  ٢٤/٣/٢٠٠٤  .إعداد نظام وآليات العمل الالزمة إلعداد الحركة القضائية
لجنة إشرافية ولجان فرعية تنفيذية بشأن القضايا المتراكمـة حتـى          تشكيل  

  .هـ١٤٢٠عام 
٣٤  ١٩٤  ٦/٤/٢٠٠٤

٣٥  ٢٤٤  ١٩/٤/٢٠٠٤  .إعداد ضوابط لمعالجة قضايا الثأر
٣٦  ٢٦٣  ٢٤/٤/٢٠٠٤  .إعداد مشروع الحركة القضائية

٣٧  ٣١٤  ٢٦/٥/٢٠٠٤  .عدن/مكننة وتطوير العمل بمحكمة ونيابة صيرة م
٣٨  ٣١٦  ٣١/٥/٢٠٠٤  .عاون القضائي بين وزارتي العدل اليمنية والفرنسيةتحديد أوجه للت

٣٩  ٤٣٨  ٥/٧/٢٠٠٤  .م الشهر الثاني للعطلة القضائية٢٠٠٤بشأن تحديد شهر أغسطس لسنة 
٤٠  ٤٤٥  ١١/٧/٢٠٠٤  .تشكيل هيئة حكم جديدة بمحكمة استئناف الحديدة

 االبتدائية بالعمـل    استمرار الشعبة الجزائية االستئنافية والمحكمة الجزائية     
  .خالل شهر العطلة القضائية

٤١  ٤٥٠  ١١/٧/٢٠٠٤

تشكيل لجنة تحضيرية لحلقة النقاش حـول دور الـسلطة القـضائية فـي              
  .استراتيجية التخفيف من الفقر

٤٢  ٤٤٧  ١١/٧/٢٠٠٤

٤٣  ٤٤٨  ١١/٧/٢٠٠٤  .تشكيل لجنة توصيف مسميات القضايا واإلثبات وتوثيقاتها
٤٤  ٤٥٦  ١٩/٧/٢٠٠٤  . على أعمال التوثيقتشكيل فريق عمل للتفتيش

تشكيل لجنة لدراسة المقترحات والتوصيات الصادرة عن حلقـة النقـاش           
  .المنعقدة بالوزارة

٤٥  ٤٦٣  ١٠/٨/٢٠٠٤

٤٦  ٤٩١  ٢٠/٩/٢٠٤  .إعادة تشكل هيئة تحرير الصحيفة القضائية والهيئة االستشارية لها
وتحديد احتياجاتها  . زارةمراجعة محتويات المكتبة المركزية بديوان عام الو      

  .من الكتب القانونية
٤٧  ٤٨٧  ٢٠/٩/٢٠٠٤

) ٢٠١٠ – ٢٠٦٦(تشكيل لجنة إلعداد مشروع الخطة الخمـسية الثالثـة          
  .ألجهزة هيئات السلطة القضائية

٤٨  ٤٨٨  ٢٠/٩/٢٠٠٤



  

 ٤٥

رقــــم   تاريخه  موضوع القرار
  القرار

  م

منح الموظفين بديوان عام الوزارة ومكتب النائب العام والمعهـد العـالي            
  ).اكمبدل مح(للقضاء بدل مقطوع 

٤٩  ٥٠٢  ٦/١٠/٢٠٠٤

تشكيل لجنة إلعداد رؤية حول أسباب التطويل في نظر القضايا ووسـائل            
  .وأساليب معالجتها

٥٠  ٥١٣  ١/١١/٢٠٠٤

٥١  ٥٢٦  ٧/١١/٢٠٠٤  .تشكيل لجنة للتنسيق بين وزارة العدل ونقابة المحامين
تكليف الشعبة الجزائية الثانية بمحكمة استئناف األمانـة بنظـر القـضايا            

  .زائية المستأنفةالج
١٤/١٢/

٢٠٠٤  
٥٢  ٥٩٧

تشكيل لجنة إلعداد التقرير السنوي لما أنجزتـه الـوزارة خـالل العـام              
  .م٢٠٠٤

١٤/١٢/
٢٠٠٤  

٥٣  ٥٩٩

 – ٢٠٠٦(إعادة تشكيل لجنة إلعداد مشروع الخطـة الخمـسية الثالثـة            
  .ألجهزة وهيئات السلطة القضائية) ٢٠١٠

١٤/١٢/
٢٠٠٤  

٥٤  ٦٠٠

قاء التشاوري القضائي لمناقشة مشروع اسـتراتيجية       تشكيل لجنة إلعداد الل   
  .تحديث القضاء

١٤/١٢/
٢٠٠٤  

٥٥  ٦٠١

/٢٦/١٢  .تحديد اختصاصات اإلدارة العامة لإلعالم والتوعية القضائية
٢٠٠٤  

٥٦  ٦١٨

  :المنشورات والتعاميم: ثالثاً

(لها في الجدول رقـم      ونفص. منشوراً وتعميماً ) ١٥(بلغ إجمالي المنشورات القضائية والتعاميم الوزارية       

  :(-  

  م  تاريخه  موضوع التعميم أو المنشور
١٦  ٦/١/٢٠٠٤  .بشأن إبداء المالحظات على قانون اإلجراءات الجزائية

١٧  ١٢/١/٢٠٠٤  .هـ١٤٢٤بشأن العطلة القضائية والدوام الرسمي خالل شهر ذي الحجة 
١٨  ١٣/١/٢٠٠٤  .يةبشأن إلزام محاكم الجمهوية بموافاة الوزارة بإحصائية قضائية شهر

بشأن موفاة الوزارة بكشوفات لألحكام القضائية الصادرة ضد الدولة باألراضي والعقارات           
  .والديات

١٩  ٢٣/٢/٢٠٠٤

م ٢٠٠٣لـسنة  ) ٢٦٠(بشأن تعاون محاكم الجمهورية تنفيذ قرار مجلس الـوزراء رقـم     ٢٠  ٣/٣/٢٠٠٤



 

 

٤٦

٤٦

  م  تاريخه  موضوع التعميم أو المنشور
واصـفات  بخصوص تكثيف عملية الرقابة والتفتيش على السلع والبـضائع المخالفـة للم           

  .والمقاييس
٢١  ١٦/٣/٢٠٠٤  .بشأن تحديد الصعوبات والمعوقات التي تعترض سير عمل القضاء التجاري

٢٢  ١١/٤/٢٠٠٤  .بشأن اإلجراءات القانونية الواجب اتباعها بخصوص قضايا الدولة
٢٣  ١١/٤/٢٠٠٤  .غ ماليةبشأن اإلجراءات الالزم اتباعها لتنفيذ األحكام الصادرة ضد الدولة المتعلقة بمبال

بشأن إلزام محاكم الجمهورية بالتدقيق والتحري عند إصدار أحكـام انحـصار وراثيـة              
  .وإثبات حالة

٢٤  ٢/٥/٢٠٠٤

بشأن تخصيص الصفوف األولى في قاعات المحاكم للمحامين حتى يتمكنوا مـن القيـام              
  .بواجباتهم على الوجه المرضي

٢٥  ٣/٧/٢٠٠٤

٢٦  ١١/٧/٢٠٠٤  .سمي بديوان عام الوزارةبشأن االلتزام بالدوام الر
٢٧  ٢٨/٧/٢٠٠٤  .بشأن الرد على ما تنشره الصحف من شكاوى وأخبار عن القضاة

بشأن إشعار مكتب المفوضية السامية لشئون الالجئين مما يتخـذ ضـد الالجئـين مـن                
  .إجراءات

٢٨  ٧/٨/٢٠٠٤

وتسليمها مـن خـالل     بشأن اإلسراع في إنجاز المعامالت الخاصة بالمواطنين واستالمها         
  .إدارة االستعالمات

٢٩  ٧/٨/٢٠٠٤

٣٠  ٧/٨/٢٠٠٤  .بشأن إرسال معامالت قضاة وموظفي المحاكم عبر مندوبيها
  

  تحسين أوضاع العاملين ورفع مستوى األداء) ٢

 عملت الوزارة في إطار تحديث اإلدارة القضائية وتحسين أوضاع العاملين فيها ورفع مـستوى األداء               

  -:نفيذ ما يليعلى اتخاذ وت

من بدل المحاكم لموظفي ديوان عام الوزارة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم            % ٧٥تنفيذ نسبة    •

 )  (وكما هو موضح بالجدول رقم . م١٦١/١٩٩٩



  

 ٤٧

  مساهمة  تأمين  اإلجمالي
حــصة 

  حكومة
  العدد  اإلجمالي

مقطوع 

  البدل
  م  الدرجة

١  وضع سابق  ١١٢٥٠  ٢  ٢٢٥٠٠        ٢٢٥٠٠

٢  مساعد موثق أ  ١١٢٥٠  ١  ١١٢٥٠        ١١٢٥٠

٣  مساعد موثق ب  ١١٢٥٠  ٤  ٤٥٠٠٠        ٤٥٠٠٠

١١٢٥٠  ١٢  ١٣٥٠٠٠        ١٣٥٠٠٠  
ــة  المجموعــ

  األولى
٤

٥  المجموعة الثانية  ٩٠٠٠  ١٨٣  ١٦٤٧٠٠٠       ١٦٤٧٠٠٠

٦  المجموعة الثالثة  ٧٥٠٠  ١٤٨  ١١١٠٠٠٠       ١١١٠٠٠٠

٦٠٠٠  ٦٧  ٤٠٢٠٠٠        ٤٠٢٠٠٠  
ــة  المجموعــ

  الرابعة
٧

٤٥٠٠  ٣٩  ١٧٥٥٠٠        ١٧٥٥٠٠  
ــة  المجموعــ

  الخامسة
٨

  اإلجمالي  ٣٥٤٨٢٥٠       ٣٥٤٨٢٥٠

تنفيذ النسبة الجديدة للزيادة في المرتبات المقررة للموظفين قضاة وإداريين بديوان عام الـوزارة               •

  .م٢٠٠٤والمحاكم اعتباراً اعتباراً من شهر يونيو 

ديوان عام الوزارة اعتباراً من م للموظفين اإلداريين بمحاكم الجمهورية و  ٢٠٠٣تنفيذ عالوة عام     •

  .م٢٠٠٤فبراير 

  .م٢٠٠٤ اعتباراً من فبراير ٥٠٠٠م لجميع قضاة الجمهورية بواقع ٢٠٠٣تنفيذ عالوة عام  •



 

 

٤٨

٤٨

موظفاً طبقاً لقـرار    ) ١١٩٩(إعداد التسويات لموظفي الديوان ومحاكم الجمهورية لعدد         •

  .ب سنوات الخدمةم بشأن نظام شغل الوظائف وبحس٢٧٦/١٩٩٢(مجلس الوزراء رقم 

موظفاً من المتقدمين للتوظيف حسب اإلمكانيات المتاحـة        ) ١١٧(استكمال إجراءات تعيين عدد      •

  .واالحتياج القائم

إلى الهيئة العامة للمعاشات حسب الكـادر       ) قضاة(استكمال إجراءات إحالة عدد من المتقاعدين        •

ماليـة والهيئـة العامـة للمعاشـات        الجديد طبقاً للمحاضر الموقعة بين وزارة العدل ووزارة ال        

والضمان االجتماعي وربط مرتباتهم للهيئة ويعتبر هذا اإلنجاز من األعمال االستراتيجية التـي             

عدنان عمر الجفري   / نفذتها الوزارة في ظل الدعم المتواصل والمستمر من معالي األخ الدكتور          

  .وزير العدل

 وزارة العدل ووزارة الماليـة والهيئـة العامـة          اإلعداد والتحضير للقاء التشاوري بين قيادات      •

للمعاشات من أجل استكمال إحالة القضاة المتقاعدين قبل تنفيذ الكادر إلـى التأمينـات وبكامـل                

  .حقوقهم على شكل مبالغ مقطوعة تليق بالقاضي

استكمال بنية النظام اآللي لبرنامج شئون الموظفين وذلك بالقيام بإدخـال وتـصحيح البيانـات                •

لوظيفية لجميع الموظفين وهي المرحلة النهائية لتصحيح البيانات تماشياً مع توجهات الحكومـة             ا

وبالفعل أصبح لدى   . في هذا الجانب، واستعداداً لتطبيق نظام البطاقة الوظيفية بالبصمة والصورة         

مل معـه   الوزارة قاعدة معلوماتية وبيانية لجميع الموظفين العاملين في الجمهورية تستطيع التعا          

  .واستخدامه في جميع المجاالت

  .تنفيذ التقييم الوظيفي لجميع الموظفين العاملين في الديوان كخطوة نحو تحديث اإلدارة القضائية •



  

 ٤٩

  تفعيل دور الشرطة القضائية) ٣

بهدف النهوض بالشرطة القضائية لتفعيل دورها في تنفيذ األحكـام وطلبـات االسـتدعاءات وأعمـال                

عدن (م وضع خطة انتشار أمني مرحلة ثانية شملت خمس محافظات           ٢٠٠٤ تم خالل عام     الضبطية القضائية 

  ). أبين– الحديدة – تعز – حضرموت –

كما يجري حالياً التواصل مع وزارة الداخلية بشأن اعتماد دفع جديدة من أفراد الشرطة القـضائية فـي                  

 واإلدارية بهدف منحهم مـستحقاتهم مـن        مدرسة الشرطة، ودراسة أوضاع أفراد الشرطة القضائية المعيشية       

  .العالوات والمكافآت الالزمة

 

  تفعيل دور الرقابة الداخلية والتفتيش اإلداري) ٤

بهدف تقييم األداء ومعرفة إنجاز األعمال الموكلة إلى موظفي اإلدارة القضائية أوالً بأول وعدم تـأخير                

 القضائية بعد اكتمال القيد فيها ومدى التقيـد بمراحـل           قيد القضايا واألحكام وحفظ وأرشفة السجالت والدفاتر      

  .الدورة المستندية عند الصرف من النفقات وإجراء القيود المحاسبية

) ٢٤(م على تنفيـذ     ٢٠٠٤وكذا االلتزام بالدوام الرسمي واالنضباط الوظيفي عملت الوزارة خالل عام           

تكليفـاً بـالتفتيش المـالي      ) ١٧(ئنافية واالبتدائية منهـا     تكليفاً بالنزول الميداني إلى العديد من المحاكم االست       

تكاليف بالتحقيق في مخالفات بعض     ) ٧(واإلداري والكتابي على أعمال موظفي تلك المحاكم المستهدفة وعدد          

  .الموظفين، وتم رفع التقارير الالزمة حول المهام التي نفذت في هذا الجانب

 إحالة موظف واحد إلى النيابة العامة للتحقيق جنائياً وتحرير عدد           وبناًء على تقارير التفتيش اإلداري تم     

استدعاءات لبعض الموظفين التـي أثبتـت التقـارير         ) ٩(تنبيهاً، وتحرير عدد    ) ١٩٥(إنذارات وعدد   ) ١٠(

شكوى مكتبياً قدمت ضد عدد من موظفي المحاكم، وتم إحالتها          ) ٤١(إخاللهم بواجباتهم الوظيفية، وتم دراسة      



 

 

٥٠

٥٠

 المحاكم االستئنافية التخاذ اإلجراءات الالزمة وفقـاً لالئحـة التنظيميـة للمحـاكم االبتدائيـة                إلى

  .واالستئنافية والقوانين النافذة

كما أن الوزارة عملت على تفعيل دور المجالس التأديبية التي تم تشكيلها بمحاكم االسـتئناف، وأعـدت                 

ية لكي تؤدي دورها في تطبيق القانون تجاه الموظفين الذين          دراسات قانونية حول دور ومهام المجالس التأديب      

  .يخلون بواجباتهم الوظيفية

) ٢٠(محكمة منهـا عـدد      ) ٢٣٦(كما بلغ عدد المحاكم التي قامت بتقييم أداء الموظفين اإلداريين لديها            

م بتكريم الموظفين   محكمة ابتدائية، وفي ضوء نتائج التقييم، تم مخاطبة المحاك        ) ٢١٦(محكمة استئنافية وعدد    

الذين حصلوا على تقديرات مرتفعة، ومنحهم مكافأة تشجيعية، مع حث المحاكم برفع مستوى أداء المـوظفين                

  .الحاصلين على تقديرات ضعيفة

  تكريم الموظفين المبرزين) ٥

منافـسة  سعياً من قيادة الوزارة من رفع الطاقات وتحفيز العاملين على اإلنتاج المستمر والتشجيع على ال              

م ٢٠٠٤/ ينـاير /٢م، حيث أقيم حفل تكريمي فـي        ٢٠٠٣من خالل قيامها بتكريم الموظفين المبرزين للعام        

مــــن )   (برعاية كريمة من معالي وزير العدل وبحضور قيادات الوزارة، تم من خالله تكريم عدد 

  .الموظفين المبرزين والمثاليين في جميع إدارات الديوان العام

لنشطاء المبرزين لكل من محكمة استئناف عدن والمحاكم التابعة لها ومحكمـة اسـتئناف              كما تم تكريم ا   

.المهرة والمحاكم التابعة لها والشعبة التجارية بمحافظة تعز كخطوة أولى نحو تأسيس مبدأ الثواب والعقـاب               



  

 ٥١

  اإلعالم والتوعية القضائية



 

 

٥٢

٥٢

ي عملية تطوير وتحديث القضاء باعتبـاره       يلعب اإلعالم والتوعية القضائية دوراً هاماً وحيوياً ف       

إحدى الوسائل الفعالة في إحداث تغييرات جوهرية في االتجاهات وفي بلورة األفكار القانونية والقضائية لدى               

العاملين في السلطة القضائية وتفعيل تبادل األفكار واآلراء والتجارب والخبرات القانونية والقضائية وتحفيـز              

ركود الثقافي في الفكر القضائي وتعريفهم بالطرق القانونية السليمة التي تـساعدهم فـي              الطاقات وتحريك ال  

أعمالهم القانونية والقضائية واإلدارية على الوجه األكمل وتصويب  عمل السلطة القضائية من خالل معالجة               

ة في أوساط المجتمع بما     االختالالت وتطوير األداء وإسهامه البارز في نشر الوعي القانوني والمعرفة القضائي          

يخدم القضاء في أداء رسالته وتحقيق أهدافه في إرساء دعائم العدالة في ربوع الوطن وترسيخ مبدأ استقاللية                 

القضاء وإبراز هيبته واحترام أحكامه من خالل توعية المواطن بإجراءات التقاضـي وتعـريفهم بحقـوقهم                

 وإحالة الشكاوى التي تنشر فـي الـصحف الرسـمية إلـى جهـة       القانونية والقضائية التي كفلها لهم القانون     

االختصاص ومتابعة ما تم بشأنها ومعالجة الظواهر السلبية الناشئة عن الممارسات الخاطئة ونـشر أنـشطة                

  .السلطة القضائية في وسائل اإلعالم الرسمية

تي جاءت ترجمة لـسياسات     لذلك أولت الوزارة هذا الجانب أهمية كبيرة وحققت العديد من اإلنجازات ال           

  -:محددة اتسمت بالدقة والموضوعية، تم إعدادها وفق أسس علمية وخطط مدروسة تمثل أبرزها فيما يلي

  إبراز دور اإلعالم في تعزيز استقالل القضاء واحترام أحكامه: أوالً

القانونيـة  بهدف ضرورة تعزيز العالقة بين القضاء واإلعالم والعمل على إيجاد تعاون فـي الجوانـب                

إلجراء التعديالت على بعض النصوص القانونية في إطار قانون الصحافة والقوانين األخرى المتصلة بحرية              

الرأي والعقوبات، وبما يتوافق والتطورات الديمقراطية التي تشهدها بالدنا نظمت الوزارة حلقة نقاش بالمعهد              

شخـصية مـن    ) ١٢٠(، شارك فيها أكثر من      )عدالةنحو شراكة فاعلة لتحقيق ال    : (العالي للقضاء تحت شعار   

أعضاء السلطة القضائية والصحافة واإلعالم واألكاديميين ومنظمات المجتمع المدني، تناولت الحلقـة سـتة              

الصحافة، اإلعالم والقضاء، المعوقات والحلـول،      محاور رئيسية تمثلت في استقالل القضاء وحرية       



  

 ٥٣

التناوالت اإلعالمية للقضاء، الضوابط القانونية للتناوالت       احة وطبيعة شراكة اإلعالم في إصالح القضاء، مس     

  ).الصحيفة القضائية نموذجاً(اإلعالمية 

التعريف بدور كل من اإلعالم والقضاء في تحقيق        : وركزت الحلقة على ستة أهداف رئيسية تتلخص في       

 تعزيز المعرفة بدور اإلعالم كـشريك       العدالة وتعميق عالقات التعاون بين رجال اإلعالم والقضاء والقراء،        

أساسي في عملية تطوير العمل القضائي، إيجاد الحلول العملية لتدعيم تكامل الجهود في اإلعـالم والقـضاء،              

تحسين الصورة الذهنية لدى المجتمع بالقاضي وأحكام القضاء، إبراز دور اإلعالم في تعزيز استقالل القضاء               

 هذه الحلقة من كونها تنعقد ألول مرة وتمثل البداية للتواصل بين رجال القـضاء               وتأتي أهمية انعقاد  . ومكانته

  .واإلعالم واإلعالم والمهتمين بشئون العدل وترسيخ مبدأ استقالل القضاء وحرية الصحافة

وقد اشتملت الحلقة على أحد عشر ورقة عمل تخللتها المداخالت والنقاشات القيمة وخرجت بتوصـيات               

  .القضاء كانة القضاء وهيبته واحترام أحكامه لترسيخ استقاللتخدم تعزيز م

  تطوير برامج التوعية القضائية ونشر الوعي القانوني بين جمهور المتقاضين: ثانياً

م أولت الوزارة برامج التوعية القضائية ونشر الوعي القانوني اهتماماً خاصاً لما لذلك             ٢٠٠٤خالل عام   

 بكيفية سير اإلجراءات القضائية وتعريفهم بحقوقهم القانونية التي كفلها لهـم            من أهمية في توعية المتقاضين    

  -:الدستور والقانون من خالل

إصدار الصحيفة القضائية شهرياً وهي صحيفة متخصصة تعنـى بـشئون الدراسـات والبحـوث                -

ر قـوائم  والمقاالت والتقارير واالستطالعات والتحقيقات الصحفية والقانونية والقضائية، وكـذا نـش     

 .بالقضايا الواردة والصادرة من وإلى المحكمة العليا خدمة للمتقاضين والمهتمين بشئون العدالة

م وتوزيعـه علـى مختلـف      ٢٠٠٣إصدار وإخراج التقرير السنوي الخاص بإنجازات الوزارة لعام          -

السفارات أجهزة وهيئات السلطة القضائية و الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية والمنظمات و          



 

 

٥٤

٥٤

 .العربية والدولية العاملة في بالدنا

الرصد اليومي لما تنشره الصحف عن القضاء والرد على الشكاوى المنشورة في الصحافة، وقد بلغ                -

 .شكوى) ٤٣(عدد الشكاوى عبر الصحف خالل العام 

مختلف إصدار كتاب يحوي التعميمات والمنشورات الوزارية، وتوزيعه لمختلف المحاكم والنيابات و           -

 .الجهات ذات العالقة

 )..قراءة في مسيرة التطوير والتحديث.. القضاء(إعداد وإنتاج فيلم تسجيلي عن القضاء بعنوان  -

ملفاً توثيقياً يصدر بشكل أسبوعي يتضمن ما نشرته الصحف عـن القـضاء             ) ٤٨(إعداد أكثر من     -

 .م٢٠٠٤خالل عام 

 .سائل اإلعالم بهاتغطية أخبار السلطة القضائية وأنشطتها وتزويد و -

 .توثيق جميع الفعاليات المتعلقة بالسلطة القضائية بالصورة الفوتغرافية والتلفزيونية -

إصدار وتوزيع عدد من المطويات والبروشورات والملصقات القضائية حول كيفية رفـع الـدعوى               -

ي القـضائية   وإجراءات التقاضي أمام المحاكم وأحكام األحوال الشخصية والميراث ومشاريع المبان         

 .وقواعد نقل وندب القضاة

 أبين، لحج   –تم تزويد المكتبة المركزية بالوزارة والمكاتب الفرعية تحت اإلنشاء في كل من المهرة               -

ـ  – الضالع   – نسخ من الكتب القانونية والموسـوعات      ) ٥(عنواناً تضمن كل عنوان     ) ٤٧١( شبوة ب

 عدد من الكتب في مجاالت الطب الشرعي وأصول         القضائية والمعاجم والكتب الفقهية باإلضافة إلى     

 .رياالً) ٣,٥٢٦,٦٢٥(الشريعة والقضاء الجنائي والمدني والشخصي والعلوم السياسية بتكلفة بلغت 

 .تزويد كافة المحاكم االستئنافية بأعداد الجريدة الرسمية التي تصدر عن وزارة الشئون القانونية -

دمجة التي تحتـوي علـى مجموعـة القـوانين التنظيميـة      نسخة من األقراص الم  ) ٩٢٤(تم إنتاج    -



  

 ٥٥

  .واإلجرائية
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٥٦

  اللقاءات التشاورية

  والحلقات النقاشية

  والزيارات الميدانية



  

 ٥٧

تعتبر اللقاءات التشاورية القضائية والحلقات النقاشية والزيارات الميدانية من أهم المرتكزات الرئيـسية             

 القضاء وتحديث أجهزته من خالل تـشخيص الواقـع القـضائي            التي تستند إليها الوزارة في عملية تطوير      

تشخيصاً سليماً وفق رؤية عملية ومالمسة للواقع المعاش يسهم في صياغتها كافة األطراف المعنية في شراكة                

حقيقية بين أطراف العدالة، أو مع الجهات األخرى ذات العالقة تترجمها األفكـار وتعكـسها األفعـال فـي                   

  .متناغمة في األداء متحدة في الهدف قابلة للتطبيق في الواقع العمليخطوات تنفيذية 

م إنجازات كبيرة في هذا المجال ترجمت سياسات طموحة تسير في اتجـاه   ٢٠٠٤وقد تحققت خالل عام     

  .تطوير وتحديث القضاء

  عقد اللقاءات التشاورية لتطوير العمل القضائي ومعالجة جوانب القصور: أوالً

م نشاطاً ملحوظاً في عقد اللقاءات التشاورية القضائية ألعضاء السلطة القضائية لمعالجة            ٢٠٠٤شهد عام   

جوانب القصور وتفعيل األداء القضائي وتعزيز التعاون مع أجهزة الـضبط القـضائي والـسلطة المحليـة                 

  -:والجهات ذات العالقة وسنتناول أهم هذه اللقاءات فيما يلي

  -:لقضائيةعقد اللقاءات التشاورية ا) أ

م عقد العديد من اللقاءات التشاورية القضائية بين أجهزة السلطة القـضائية بهـدف              ٢٠٠٤تم خالل عام    

معالجة جوانب القصور وتفعيل األداء القضائي في كافة المجاالت والبحث عن الوسـائل الكفيلـة لتحـديث                 

  -:القضاء وتطويره، ونورد أهم هذه اللقاءات فيما يلي



 

 

٥٨

٥٨

  .شاوري األول لرؤساء محاكم االستئناف اللقاء الت-١

عقد بالمعهد العالي للقضاء اللقاء التشاوري األول لرؤساء محاكم االسـتئناف فـي عمـوم محافظـات                 

/ م برعاية معالي الـدكتور ١/٤/٢٠٠٤ – ٣١/٣الجمهورية وضم قيادة الوزارة ومدراء العموم في الفترة من    

  ).نحو تطوير وتفعيل األداء في المحاكم(عدنان عمر الجفري وزير العدل وتحت شعار 

يهدف اللقاء إلى مزيد من التواصل بين الوزارة والمحاكم ومناقشة كثير من القضايا التي تهـم العمـل                  

  .القضائي الميداني والوقوف أمام الصعوبات الماثلة أمامها ووضع الحلول الكفيلة بمعالجتها

ة وتقييم األداء القضائي خالل العام القضائي المنـصرم         وقد ناقش المشاركون أهمية اإلحصائية القضائي     

والوقوف بشفافية كاملة أمام مكامن الخلل في العمل القضائي الميداني والصعوبات الماثلة أمامـه والوسـائل                

وبحث المشاركون دور السلطة القضائية     . الكفيلة بتفعيل األداء وتطويره وفق رؤية واضحة وخطط مدروسة        

  .علي عبداهللا صالح رئيس الجمهورية لمكافحة ظاهرة الثأر/ وف أمام دعوة فخامة األخومنتسبيها للوق

وخرج المشاركون في اللقاء بنتائج إيجابية نحو اضطالع  رؤساء االستئناف بالدور المناط بهم إداريـاً                

ول الميـداني   وقضائياً وتفعيل مستوى سير العمل كل في إطار المحافظة التي يعمل بها، وتكثيف أعمال النز              

  .للمحاكم االبتدائية لإلطالع المباشر على سير العمل القضائي واإلداري

  : االجتماع األول لمدراء مكاتب التوثيق بمحاكم االستئناف-٢

م االجتماع األول لمدراء مكاتـب التوثيـق بمحـاكم          ٢٠٠٤تم بمبنى وزارة العدل في شهر إبريل للعام         

هورية، ناقش خالله المجتمعون تقارير سير العمل في مكاتب التوثيـق           االستئناف في مختلف محافظات الجم    

  .وتقييم سير األداء فيها واإلشكاالت التي تواجهها ووضع الحلول المقترحة لتطوير سير األداء في هذا المجال

عدنان عمر الجفري وزير العدل جملة من المهـام واألنـشطة           / وفي االجتماع استعرض األخ الدكتور    

التي ستنفذها الوزارة والرامية إلى تطوير وتفعيل سير مستوى العمل التوثيقي فـي عمـوم محـاكم                 المهمة  



  

 ٥٩

الجمهورية مشيراً في هذا الصدد إلى الدور الهام والحيوي  الذي تضطلع بـه إدارات التوثيـق خاصـة إذا                    

وزارة في هذا الجانـب،  أسندت مهام مصلحة السجل العقاري والتوثيق إلى وزارة العدل وكذا الدور المناط بال 

وحث األخوة القائمين بأعمال التوثيق ببذل مزيد من الجهد والمحافظة على كافة الوثائق خاصة تلك التي تعود                 

إلى سنوات طويلة وتعد من الوثائق التأريخية الهامة، مؤكداً بأن الوزارة ستعمل على توفير كافـة متطلبـات                  

ونوه وزير العدل إلـى ضـرورة االلتـزام         .. ملين في هذا المجال   سير العمل التوثيقي وتسوية  أوضاع العا      

بالقانون في تسييير أعمال وإجراءات التوثيق وتسهيل معامالت المواطنين وعدم التطوير فـي اإلجـراءات               

مضيفاً بأنه سيتم رفد محاكم الجمهوية بأجهزة الحاسوب وذلك لما من شأنه حفظ وأرشفة الوثائق القـضائية،                 

الجتماع بالمناقشات والمقترحات التي تخدم تطوير العمل في مكاتب وأقالم التوثيق فـي مختلـف               وقد أثري ا  

  .المحاكم االستئنافية واالبتدائية

   عقد لقاءات قضائية موسعة في المحاكم االستئنافية-٣

عقدت لقاءات قضائية موسعة  في عدد من محاكم االستئناف في المحافظات ضمت رؤسـاء وأعـضاء                 

االستئنافية والمحاكم االبتدائية في نطاق كل محافظة لمناقشة قرارات وتوصيات المـؤتمر القـضائي              الشعب  

األول للتجسيد العملي لتلك القرارات ومناقشة اإلجراءات الالزمة للبت في القضايا المتراكمة وإيجـاد اآلليـة                

العمـل القـضائي فـي تلـك        المناسبة لذلك، باإلضافة إلى معالجة عدد من الصعوبات التي تعترض سـير             

المحافظات، وإيجاد الحلول المقترحة لمعالجتها، كما تم مناقشة اإلجـراءات الكفيلـة بتفعيـل أداء المحـاكم                 

االبتدائية، وقد تم خالل هذه االجتماعات التأكيد على أهمية االلتزام بالدوام الرسمي وإنجاز المهام القـضائية،                

ورة متتالية، لما من شأنه البت في القضايا المعروضة أمام المحـاكم            والتأكيد على ضرورة عقد الجلسات بص     

  .أوالً بأول والقضاء على ظاهرة الثأر باإلضافة إلى التقيد الصارم بالقوانين واإلجراءات النافذة

كما عقدت في عدد من محافظات الجمهورية لقاءات تشاورية قضائية مع أجهـزة الـضبط القـضائي                 

لمحافظات وبحضور رؤساء وأعضاء المحاكم والنيابات االستئافية واالبتدائية والقيادات         برئاسة محافظي تلك ا   
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٦٠

األمنية والمحلية وعدداً من المحامين ومأموري الضبط القـضائي فـي كـل محافظـة، و جـرى                  

استعراض مستوى األداء القضائي وبحث المتطلبات المقترحة الالزمة للنهوض به وتنسيق عالقات التعـاون              

لقضاء وأجهزة الضبط القضائي والسلطة المحلية لما من شأنه تقريب العدالة للمواطن وتبسيط إجراءات              بين ا 

  .التقاضي

  :عقد اللقاءات واالجتماعات بالتنسيق مع الجهات المختصة في عدد من المواضيع) ب

  . االجتماع الوزاري الخاص باألسمدة والمبيدات الحشرية-١

 إبريل اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة باألسـمدة والمبيـدات الحـشرية            عقد بمبنى الوزارة خالل شهر    

حسن عمر سويد وزير الزراعـة والـري،        / األخ: عدنان عمر الجفري وزير العدل وضم     / برئاسة الدكتور 

عبداهللا العلفي النائب العـام،     / عبداهللا السنفي رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والدكتور       / والدكتور

اللواء مطهر رشاد المصري نائب وزير الداخلية، وعدداً من وكالء الوزارات مـن الجهـات ذات العالقـة     و

ناقش خالله المجتمعون آلية عمل اللجنة في مكافحة تهريب األسمدة والمبيدات المنتهيـة وغيـر الـصالحة                 

الجتماع على أهمية تنـسيق     وأكد ا .لالستخدام وما ينتج عنها من أضرار صحية في المجتمع والبيئة والزراعة          

الجهود بين وزارة الزراعة والجهات ذات العالقة للحد من ظاهرة تهريب المبيدات واألسمدة غير المـرخص                

بها وتنظيم حمالت مستمرة على محالت ومخازن بيع المبيدات واألسمدة المنتهية الصالحية، والتي ليس لديها               

، واتخاذ كافة اإلجراءات القانونية ضد المخالفين من خالل نيابات          أي تصريح بمزاولة المهنة، وتفعيل القوانين     

محاكم المخالفات المستعجلة، كما تطرق االجتماع إلى ضرورة دراسة اإلجراءات المتبعة في االستيراد وتقييم              

  .عملية االستيراد والتراخيص والعمليات الجمركية وإعداد القوائم بأصناف المبيدات المرخص لها

التعاون مع القطاع الخاص في إنشاء سوق خاص باألسمدة والمبيدات وكـذا إنـشاء مـصنع                وضرورة  

إلنتاج األسمدة بدالً من استيرادها من الدول المجاورة أو دخولها عن طريق التهريب خاصة غير الـصالحة                 



  

 ٦١

  .لالستخدام اآلدمي

الجهـات ذات العالقـة     وفي االجتماع تم تشكيل لجنة فنية متخصصة على مستوى وكالء الوزارات في             

برئاسة وكيل وزارة الزراعة والري، تتفرع منها ثالث لجان تتولى مراجعة اإلجراءات التي تـسبق عمليـة                 

االستيراد وبيان المسموح وغير المسموح كماً ونوعاً بالتنسيق مع الجمارك والزراعة والداخلية والقيام بعملية              

  .التفتيش والضبط القضائي للمخالفات

  :اجتماع لتفعيل التعاون مع نقابة المحامين اليمنيين عقد -٢

عدنان عمر الجفـري وزيـر      / تم عقد اجتماع موسع مع مجلس نقابة المحامين اليمنيين برئاسة الدكتور          

وتم إقرار تشكيل لجنة دائمة مشتركة من وزارة العدل ونقابة المحامين لمراجعة مشروع الئحة العون               . العدل

ل نهائي وإيجاد آلية فاعلة للتنسيق مع الوزارة للمساهمة في تحديث وتطـوير القـضاء               القضائي وتقديمه بشك  

وتشكيل لجنة تضم إلى لجان مجلس النواب لمناقشة التعديالت المزمـع إجراؤهـا فـي قـانون العقوبـات                   

ـ  ) ١١٦(واإلجراءات الجزائية وإصدار الالئحة المنظمة ألوضاع وكالء الشريعة وفقاً لنص المادة             انون من ق

  .م١٩٩٩لسنة ) ٣١(المحاماة رقم 

وأكد االجتماع على أهمية تشخيص الوضع القضائي الحالي وسبل وآليات تطـوير وتحـديث القـضاء                

واتخاذ منهج الوسطية في إطار الشريعة اإلسالمية وأحكامها النافذة واستمرار برامج تدريب وتأهيل المحامين              

حت التمرين والمحامين المترافعين أمام المحاكم االبتدائية ودعـم         في داخل الوطن وخارجه وإعداد المحامين ت      

  .النقابة في طبع مجلة المحامين والمطبوعات الخاصة بها ورفدها بمطبوعات وإصدارات الوزارة

  : عقد اجتماع موسع بين أجهزة العدالة وأجهزة الضبط القضائي بأمانة العاصمة-٣

م في مكتب النائـب     ٢٠٠٤مانة العاصمة الذي عقد في شهر إبريل        ناقش اللقاء الموسع ألجهزة العدالة بأ     

أحمد محمد الكحالني وزير الدولة     / عدنان عمر الجفري وزير العدل  وبحضور األخوة       / العام برئاسة الدكتور  
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محمد عبـاس زبـارة،     / عبداهللا العلفي النائب العام، واألخ القاضي     / أمين العاصمة، واألخ الدكتور   

دل للشون القضائية جملة من القضايا المتعلقة بتنسيق وتضافر الجهود بين أجهزة العدالة لمـا               وكيل وزارة الع  

من شأنه تقريب العدالة وتنفيذ األحكام واإلسهام في الحد من ظاهرة الثأر واإلشـكاليات والـصعوبات التـي                  

الجميع إليجاد المعالجـات    تواجه أمانة العاصمة في قضايا البناء العشوائي وظاهرة حمل السالح، وأن يتوجه             

والحلول للحد من ظاهرة قضايا الثأر ترجمة لتوجيهات القيادة السياسية ممثلة بفخامـة األخ الـرئيس علـي                  

عبداهللا صالح رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء األعلى وضرورة إنشاء عشر محـاكم ونيابـات وفقـاً                 

سام الشرطة، وإيجاد قنوات تواصل بين أجهـزة الـضبط          للتقسيم اإلداري والمحلي الجديد أسوة بالمناطق وأق      

والنيابة لما فيه تفعيل القانون، والعمل على سرعة البت في القضايا وتنفيذ األحكام والحد من التطويل وتعزيز                 

ثقة المتقاضين بأحكام القضاء والحد من الدعاوى الكيدية، وتعزيز دور أجهزة العدالة وتكاتف الجهود ابتـداًء                

  .ة الضبط ومروراً بنشاط النيابة وانتهاًء برسالة المحاكم الممثلة في نظر القضايا وإصدار األحكامبأجهز

  بلورة األفكار وتحفيز الطاقات من خالل حلقات النقاش والندوات العلمية: ثانياً

أقامت الوزارة حلقتي نقاش األولى ناقشت معوقات وصعوبات سير عمل القضاء التجـاري واألخـرى               

د شراكة فاعلة بين اإلعالم والقضاء لتحقيق العدالة باإلضافة إلى المشاركة في الندوة الوطنيـة للملكيـة                 إيجا

  :وسنتناول ذلك فيما يلي. الفكرية

  . الحلقة النقاشية األولى حول صعوبات وعوائق سير عمل القضاء التجاري-١

م شارك فيها قيـادة الـوزارة       ٢٢/٤/٢٠٠٤ – ٢١تم عقد هذه الحلقة بالمعهد العالي للقضاء في الفترة          

ورؤساء وأعضاء المحاكم التجارية وعدد من مسئولي الجهات المعنية والبنوك والقطاع الخاص وعـدد مـن                

األكاديميين ونقابة المحامين واتحاد الغرف التجارية ورجال األعمال، وقـد نـاقش المـشاركون صـعوبات                
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رحة لتحـديث وتطـوير القـضاء التجـاري، وخرجـوا           وعوائق سير عمل القضاء التجاري والحلول المقت      

  :بالتوصيات التالية

 .تفعيل قرارات وتوصيات المؤتمر القضائي األول والخاصة بالمحاكم التجارية •

 .تحديد الخطوات العملية الالزمة للقيام بإصالح المحاكم التجارية وتحديد جدولها الزمني •

بحالتي الحجز التحفظي على أموال المـدين خاصـة         مرافعات فيما يتعلق    ) ٣٨٧(التقيد بنص المادة     •

عندما يخشى الدائن فقدان ما يضمن له الوفاء بحقه وتقتنع به المحكمة بناًء على أدلة تثبت إمكانية هذا                 

 .الفقدان، فإن لم تقدم هذه األدلة تلجأ المحكمة إلى الوسائل األخرى غير الحجز التحفظي

 .عوى ومدى استكمالها للشروط التي ينص عليها القانوننوصي القضاة بالتدقيق في عرائض الد •

 .أن يتحدد اختصاص المحاكم التجارية بالقضايا التي تزيد قيمتها عن مليون ريال •

 .أن تنظر المحاكم القضايا المعروضة عليها بصورة مستمرة حتى الفصل فيها كل ما كان ذلك ممكناً •

 .المحامين في القضايا التجاريةنوصي نقابة المحامين بتحديد الئحة تنظم أجور  •

 .أن تلتزم المحاكم باحتساب الفوائد على الديون وفقاً لما ينص عليه القانون •

 .تنفيذ أحكام القانون بما يتعلق بأوامر األداء وطرق تنفيذها •

تخصيص قضاة في المحاكم التجارية لقضايا البنوك والقضايا البحرية والتأمين وقـضايا االسـتثمار               •

نشأ محاكم تجارية متخصصة لكل نوع من هذه القضايا عندما تتوفر الظـروف المالئمـة               على أن ت  

 .إلنشائها

التدقيق عند اختيار القضاة التجاريين في مدى توافر صفة العلم والحيادية والنـزاهة والكفاءة والقدرة               •

 .على تطبيق القانون وأداء رسالة القضاء بصورة صحيحة في الشخص المقترح تعيينه

ضع البرامج التي تهدف إلى تأهيل القضاة ومعاونيهم تأهيالً علمياً مناسـباً ليتمكنـوا مـن تنفيـذ                  و •

 .الواجبات القانونية الملقاة عليهم
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إنشاء قسم بهيئة التفتيش القضائي للتفتيـش علـى المحاكم التجارية بمـا يحقـق أهدافـه                •

 .المرجوة

واتب أعوان القضاة والعـاملين بـاإلدارة العامـة         منح القضاة البدالت المرتبطة بالوظيفة وتحسين ر       •

 .للمحاكم التجارية ومنحهم ميزات خاصة كلما كان ذلك ممكناً، ووفقاً للسياسة العامة للدولة

 .إعداد قانون للتجارة اإللكترونية بما يواكب تطورات العصر في المعامالت الحديثة •

اكم التي يعملون بها حتى ال يترتـب علـى          عدم توظيف أقارب القضاة حتى الدرجة الرابعة في المح         •

 .ذلك تكتالت ومجامالت على حساب التزامات وواجبات المحكمة

نوصي بتعديل القانون بما يكفل منح الصالحية للمحكمة العليا في الفصل في القـضايا التـي يكـون                   •

 .موضوعها صالحاً للفصل فيه دون إرجاعها مرة أخرى إلى المحاكم األدنى درجة

 .األوراق التجارية كسندات تنفيذية وإجراء التعديل التشريعي الالزم لتطبيق هذه التوصيةإدراج  •

عقد الرهن المعتمدين في المحكمـة      + األخذ بما ورد في القانون المصري بشأن اعتبار عقد التسهيل            •

 .سندات تنفيذية

 .مالءمة التشريعات التجارية اليمنية وفقاً للتشريعات التجارية الحديثة •

 .جنب نقل القضاة التجاريين المؤهلين إلى خارج القضاء التجاريت •

 .رفد المحاكم بالشرطة القضائية المعاونة إلجراءات التنفيذ •

من أدلة اإلثبات   ) السويفت وفيزا كارت وغيرها   (اعتبار مخرجات النظام اآللي الحديث مثل عمليات         •

 .وفقاً للنظم المصرفية

م خاصـة مـا     ١٩٩٩نة تفعيل دور المحاكم التجارية المشكلة عام        متابعة تنفيذ ما ورد بتوصيات لج      •

 .يتعلق بتوفير متطلبات المحاكم

 .التعميم على قضاة المحاكم بجوانب القصور الواردة في تقرير اللجنة المشار إليه في الفقرة السابقة •



  

 ٦٥

 أجـراه القطـاع     االهتمام بالكادر اإلداري في المحاكم مع االستفادة من تقرير المسح الوظيفي الـذي             •

 .م تقريبا٢٠٠٠ًالمختص بالوزارة عام 

وعلى أساسه يتم تقويم العاملين وفقاً      . تعزيز دور التفتيش المالي واإلداري على المحاكم ليكون دورياً         •

 .لقانون الخدمة المدنية وقانون السلطة القضائية

 والتجاريـة لحـذف وتعـديل    في الناحية التشريعية نوصي بإعادة النظر في قانون المرافعات المدنية     •

  :األحكام التي تؤدي إلى التطويل في المنازعات وأهمها

حذف النصوص التي تقضي باالنعدام وإحالل نظرية البطالن محلها ألن نظرية االنعدام ال              -١

  .زالت محل دراسة ولم يأخذ بها أي تشريع عربي تأسيساً على أن البطالن يفي بالغرض

المرافعات النافذ ألن القاضي باعتباره موظفـاً عامـاً تنتهـي           من قانون   ) ١٣(حذف المادة    -٢

 .واليته في نظر القضية بصدور قرار بنقله أو ندبه أو إحالته إلى التقاعد

 .مرافعات والعودة إلى النص الموجود في القانون الملغي) ١١(تعديل نص المادة  -٣

الن عمل قضائي وكـان     نرى األخذ بمبدأ التعويض الذي يلزم به القاضي إذا تسبب في بط            -٤

 .للتعويض وجه

مجاراة للقانون المصري   ) ٢٧٥المادة  (تقصير ميعاد الطعن إلى أربعين يوماً بدالً من ستين يوماً            -٥

 .وتقرن عريضة االستئناف بدفع الرسوم. والقانون السوداني

مرافعات ألن  ) ٢٢٨/٢(مرافعات لتكون متطابقة في حكمها مع المادة        ) ٢٧٦(تعديل المادة    -٦

 .النص الحالي يساء استغالله للتطويل

إعادة النظر في أحكام التماس إعادة النظر بما يوافق ما هو عليه العمل فـي التـشريعات                  -٧

 وأن يقنن مبدأ عدم جواز التماس إعادة النظر علـى           –العربية والقانون النموذجي العربي     

 .أحكام المحكمة العليا
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ويجب : ((مرافعات مصري ونصها  ) ٢٨١(نرى أن يؤخذ بالنص الوارد في المادة         -٨

عند الشروع في تنفيذ عقد رسمي بفتح اعتماد مصرفي أن يعلن معه مـستخرج بحـساب                

بغرض تشجيع أعمال المـصارف وسـرعة حـل         )) المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية     

 .منازعاتها

) ٢٢١(المادة  مرافعات نافذ والعودة إلى العبارة الواردة في        ) ٣٠٠(نرى تعديل نص المادة      -٩

إال إذا كان الموضوع صالحاً للفصل أو كـان الطعـن للمـرة             (( ... مرافعات ملغي وهي    

؛ ألن منع المحكمة العليا من الفصل في        ))الخ.. الثانية فيتعين عليها أن تفصل في الموضوع      

القضية موضوعاً ألول مرة وهي صالحة للفصل فيه هدر للوقت وتطويل على المحكمـة ال    

 .مامبرر له

نرى أن يتم في إطار تعديل قانون السلطة القضائية توضيح أحكام االنتداب للقضاة وأعضاء النيابـة                 •

العامة مع منح رؤساء محاكم االستئناف صالحيات محددة في هذا الصدد تفادياً لتعطيل نظر القضايا               

 .تدابتحدد صالحيات وزير العدل في االن: وأيضاً. إذا غاب أحد القضاة لسبب أو آلخر

نرى تعديل قانون الرسوم القضائية النافذ على النحو الوارد في تقرير لجنة المحاكم التجاريـة لعـام                  •

 .م١٩٩٩

دعم االستقالل القضائي للمحاكم التجارية وذلك بتطبيق النصوص التشريعية على الواقع بمنع كافـة               •

 .التدخالت التـي يتعـرض لها القاضي بصورة مباشرة أو غير مباشرة

 .صدار الالئحة التنظيمية للمحاكم التجارية والمحاكم االبتدائية التابعة لهاإ •

تهيئة الظروف لمنح المحاكم التجارية االستقالل المالي واإلداري الفعلي عبر إفرادهـا بمخصـصات             •

ي مالية مستقلة تتولى اإلدارة العامة للمحاكم التجارية تصريفها وتوزيعها على المحاكم التجارية بما يف             

بحاجتها ويكفل تنفيذها لدورها ضمن ميزانية وزارة العدل، وفي إطـار الموازنـة العامـة للـسلطة                



  

 ٦٧

القضائية بحيث تقوم اإلدارة العامة للمحاكم التجارية بإعـداد الموازنـات لتلـك المحـاكم وتوزيـع                 

ـ             ى وزيـر   المخصصات المقررة لها ورفع الحساب الختامي عنها، ورفع التقارير الدورية المختلفة إل

 .العدل والجهات المختصة األخرى عن أوضاع المحاكم التجارية

إعادة تشكيل المحاكم التجارية وتزويدها بعدد كاف من القضاة واإلداريين حسن اختيارهم مـن ذوي                •

 .الخبرة والكفاءة

 .حسم مسألة التناقض والتصادم في القوانين اإلجرائية والتي تساهم فـي إطالـة أمد النـزاع •

مرافعات والتي حدد السقف المعين للحكم غير القابل لالسـتئناف بــ            ) ٨٦(دة النظر في المادة     إعا •

 .ريال فما فوق) مليون(

إعادة النظر في مدة استئناف األحكام الصادرة في منازعات التنفيذ وطريقة احتسابها والمحددة بالمواد               •

 .مرافعات) ٥٠١ ، ٢٧٩(

 .إلى ستة أشهر) ٢١٦ ، ٢١٥(ن تعديل مدة سقوط الخصومة في المادتي •

 .دراسة إمكانية إلغاء دور دائرة فحص الطعون في نظر القضايا التجارية •

 .حل اإلشكاليات المتعلقة بالتزامات الوكالء المالحيين وإقراراتهم •

تعديل قانون اإلثبات والذي ال يزال تقليدياً في كثير من نصوصه بما يواكب التغيرات الجاريـة فـي                   •

 . واألنشطة التجاريةالمعامالت

 .التوسع في قضاء التحكيم وقضاء الصلح والوساطة في المعامالت التجارية •

دراسة فكرة قاضي التحضير في المنازعات التجارية وتوفير قضاة يختصون بنظر قـضايا التنفيـذ                •

 .والتوثيق

 .تزويد المحاكم بالعدد الكافي والمؤهل من القضاة واإلداريين •

 .القضائية الشاملة والحد من االنتدابات من وإلى المحاكم التجاريةااللتزام بالحركة  •
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 .عدم توقيف القضاة ومعاونيهم بصورة مخالفة للقانون •

 .التوسع في تأمين المراجع القانونية وإنشاء المكتبات •

توفير الخدمة الصحية الشاملة والمجانية للقضاة ومعاونيهم وأفراد أسرهم وتأمينهم في حالة المـرض               •

 .عويضهم عن اإلصابة والعجزوت

تحديد سنوات الخبرة والكفاءة في العنصر اإلداري العامل في المحاكم التجاريـة والمؤهـل تـأهيالً                 •

 .بحيث يمكن استيعابهم للعمل القضائي بالتدرج)  حقوق–شريعة وقانون (جامعياً 

مع الدول المتقدمـة فـي      تفعيل نظام الزيارات االستطالعية ونظام المعرفة عن بعد وتبادل الخبرات            •

 .المجاالت التجارية المختلفة

تفعيل دور المحامين في إثراء ثقافة التقاضي واحترام القانون وتفعيل إسهاماتهم في تطوير المحـاكم                •

 .كماً ونوعاً

 .إيجاد دور إشرافي لوزارة العدل على أعمال مكاتب الخبرة والترجمة •

وإيجاد التمويل الالزم لتنفيذ الخطط المعدة بشأن تحـديث         اإلسراع في تنفيذ وثائق اإلصالح القضائي        •

 .وتطوير القضاء التجاري

 .زيـادة مخصصات المحاكم التجارية من نفقـات التشغيـل زيادة تتالءم مـع طبيعة عملها •

  .تفعيل األنظمة اإلدارية والرقابية الحديثة •

بالـدرجات الوظيفيـة الكافيـة لـسد        دقة االختيار للكوادر العاملة في المحاكم التجارية وتزويـدها           •

 .االحتياجات المختلفة

رفع مستوى الوعي العام بدور تلك المحاكم والعاملين عليها بما يكفل التعريـف بطابعهـا الخـاص                  •

 .وأهميتها التنموية

 .إعادة التصنيف النوعي الشامل لإلحصائيات القضائية التجارية •
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 .المحاكم التجارية وتحسين أدائهادعم وتشجيع الجانب البحثي الهادف إلى تحديث  •

 .إصدار مجلة األحكام التجارية •

شراء األراضي المناسبة والكفيلة بإقامة مجمعات قضائية تجارية مالئمة وتهدف إلى عكس الواجهـة               •

  .اليمنية للعدالة

 .تزويدها باآلالت الحديثة والمعدات الالزمة لتسهيل أعمالها ومكننة العمل داخل المحاكم التجارية •

 .استكمال توفير وسائل النقل للقضاة التجاريين واإلدارة العامة ومـا يتبعها من إدارات إشرافية •

 .للمحضرين) لوموتور سيك) (باصات(استكمال توفير وسائل نقل جماعية لإلداريين  •

نوصي وزارة الخارجية بتوجيه القنصليات في سفارتنا بالخارج بسرعة إيصال األوراق القضائية إلى              •

 .معنيين بهاال

 .إيجاد نظام موحد للمعامالت المصرفية •

 .يشترط في إعطاء صفة التاجر أن يكون منظماً للغرفة التجارية •

عـدنان  / وللتغلب على تلك الصعوبات والمعوقات ولمتابعة تنفيذ تلك التوصيات أصدر معالي الـدكتور            

الصعوبات وإعـداد مـشروع مـصفوفة    عمر الجفري وزير العدل قراراً بتشكيل لجنة لدراسة تلك العوائق و 

وكيل وزارة العدل للشئون الفنية وعضوية ممثلي عـدد مـن           / الحلول العملية الالزمة لمعالجتها برئاسة األخ     

  .الجهات ذات العالقة

  : الحلقة النقاشية األولى بين اإلعالم والقضاء-٢

عدنان الجفري وزير   / ة الدكتور تحت شعار نحو شراكة فاعلة لتحقيق العدالة؛ نظمت وزارة العدل برعاي          

م، فـي المعهـد العـالي       ٢٣/٩/٢٠٠٤ – ٢٢العدل حلقة النقاش األولى بين القضاء واإلعالم، خالل الفترة          

  .للقضاء
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استقالل  القضاء وحرية الصحافة، اإلعـالم       : وقد تناولت الحلقة ستة محاور رئيسية تمثلت في       

ي إصالح القضاء، مساحة وطبيعـة التنـاوالت اإلعالميـة          المعوقات والحلول، شراكة اإلعالم ف    .. والقضاء

  ).نموذجاً(للقضاء، الضوابط القانونية للتناوالت اإلعالمية، الصحيفة القضائية 

التعريف بدور كل من اإلعالم والقضاء في تحقيق       : وركزت الحلقة على ستة أهداف رئيسية تلخصت في       

م والقضاء والقراء، تعزيز المعرفة بدور اإلعـالم كـشريك          العدالة، تعميق عالقات التعاون بين رجال اإلعال      

أساسي في عملية تطوير العمل القضائي، إيجاد الحلول العملي لتدعيم تكامل الجهود في اإلعـالم والقـضاء،                 

تحسين الصورة الذهنية لدى المجتمع بالقاضي وأحكام القضاء، إبراز دور اإلعالم في تعزيز استقالل القضاء               

وذلك بمشاركة أكثر من مائة وعشرين شخصية من أعضاء السلطة القضائية والصحافة واإلعـالم              . ومكانته

  .واألكاديميين ومنظمات المجتمع المدني

  -:وبعد نقاش مستفيض ألوراق العمل وتقديم المداخالت المتعلقة بها خرج المجتمعون بالتوصيات التالية

  : القرارات: أوالً

علي عبداهللا صالح رئيس الجمهورية رئيس مجلـس        / مة األخ المشير  رفع برقية شكر وعرفان لفخا     -١

القضاء األعلى بمناسبة انتهاء فعاليات الحلقة النقاشية وبمناسبة أعياد الثور اليمنية الخالدة مـشيدين              

بتوجيهاته الهادفة إلى تعزيز الشراكة وبناء الثقة والتعاون بين كل قطاعات الدولة وأجهزتها وهيئاتها              

لفة وحماية الشرعية الدستورية والتصدي لكافة أشكال الخروج والتمرد عليها بمـا فـي ذلـك                المخت

  .التمرد الذي قاده الحوثي في صعدة مؤخراً

علي عبداهللا صالح رئيس الجمهورية رئـيس مجلـس         / تجديد اإلشادة بتوجيهات فخامة األخ المشير      -٢

فيذ توجيهاته بتطوير التشريعات الخاصـة      القضاء األعلى بإلغاء عقوبة حبس الصحفيين وطالبوا بتن       

بتنظيم أعمال الصحافة وحرية التعبير بما ينسجم مع التوجه الديمقراطي للبالد ويتوافق مع متطلبات              



  

 ٧١

 .العصر

عدنان عمر الجفري وزير العدل ولكل      / توجيه التحية والشكر إلى قيادة وزارة العدل ممثلة بالدكتور         -٣

هم في اإلعداد والتحضير وشارك في هذه الحلقة وساهم في إنجـاز            المسئولين بالوزارة ولكل من سا    

 .قراراتها وتوصياتها وعلى وجه الخصوص اإلدارة العامة للعالقات العامة بوزارة العدل

  :التوصيات: ثانياً

ضرورة التنسيق الدائم والتواصل المستمر بين أجهزة القضاء واإلعالم وفق برامج ليؤديا دورهمـا               -١

عية المعرفية سواء بأهمية اإلعالم وتأثيره في القضاء أو في توظيف الجهود اإلعالمية            في تحمل التو  

 .في تعزيز استقالل القضاء وترسيخ مفاهيم العدالة وأدوات تطبيقها

ضرورة السعي إلى وضع خطة إعالمية تساهم في نشر الثقافة القانونية والقـضائية بـين أوسـاط                  -٢

العام بأهمية االحتكام للقضاء واحترام أحكامـه والحـث علـى           المجتمع وتعمل على تعبئة الشعور      

 .تنفيذها

ضرورة قيام وسائل اإلعالم المختلفة بإفراد مساحة واسعة فيها عن القضاء والقانون بهدف تعزيـز                -٣

مكانة القضاء وهيبته واحترام أحكامه وتوعية الجمهور بحقوقه القانونية وواجباته والتمييز الواضـح      

 .الم بين القضايا المتعلقة بحقوق اإلنسان وقضايا النشر والقضايا الجنائيةفي وسائل اإلع

ضرورة السعي إلى توثيق وتمتين عرى العالقة بين اإلعالم والقضاء، بحيث تقـوم علـى أسـاس                  -٤

التعاون والثقة المتبادلة للنأي بها عن مواطن الشك وإزالة األفكار الخاطئة والمغلوطة التي تكونـت               

 .ت الماضية وتكريس االحترام المتبادل بينهماخالل الفترا
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أكد المشاركون على ضرورة التفريق بين مهام الصحافة واإلعالم في جمـع المعلومـات               -٥

وتنوير الرأي العام وفقاً للدستور والقانون وبين القضاء الذي يصدر أحكاماً تكتمل فيها كل إجراءات               

 متكاملتين في تحقيق العدالـة وتعزيـز الحريـات          التقاضي، وقد أكدوا على أهمية اعتبار المهنتين      

 .الديمقراطية

تعمل وزارتا العدل واإلعالم بالتنسيق والتعاون مع نقاب الصحفيين والمؤسسات اإلعالمية على عقد              -٦

دورات تدريبية وورش عمل للعاملين في الصحافة واإلعالم القضائي وكذا القضاة وأعضاء النيابـة              

 قضايا النشر والعمل على تنظيم اللقاءات المشتركة التي من شأنها تعزيـز             العامة الذين يتولون نظر   

 .الشراكة بين القضاء واإلعالم

إبراز المهام المشتركة لكل من القضاة واإلعالم ودورهما الهام في محاربة الظواهر المخلـة بـأمن               -٧

 .المجتمع كالثأر واإلرهاب واالختطاف والتقطع والتصدي لكل أشكال الجريمة

ؤكد المشاركون على أهمية اعتماد مبدأ الشفافية في تطوير القضاء والعمـل اإلعالمـي والتـزام                ي -٨

الصحافة ووسائل اإلعالم بالضوابط القانونية وأخالقيات المهنة في ترقية وتناول القضايا بـصورة             

 عامة وخاصة تلك المعروضة أمام القضاء لمقتضيات العدالة وبما يكفل حرية الصحافة مـن جهـة               

 .والمحاكمات العادلة من جهة أخرى

تحديث وتطوير الصحيفة القضائية باعتبارها باكورة اإلعالم القضائي والعمل على إصدارها بشكل             -٩

 .نصف شهري لتساهم في نشر الوعي والفكر القانوني والقضائي

ضـمن  ) الفضائية اليمنية والقنـاة الثالثـة     (ضرورة إفراد مساحة واسعة في اإلعالم المرئي         -١٠

خارطتها البرامجية بالتنسيق والتعاون مع الجهة المختصة بوزارة العدل تهدف إلى التثقيف ورفـع              

 .مستوى الوعي القانوني والقضائي لدى المواطنين



  

 ٧٣

تجميع وتوثيق أدبيات الحلقة النقاشية والمداخالت والنقاشات وطبعها في كتاب وتوزيعها على             -١١

 . واإلعالم لتحقيق أكبر فائدة ممكنةالمحاكم والنيابات والعاملين في الصحافة

  

  : المشاركة في الندوة الوطنية للملكية الفكرية-٣

شارك عدد من أعضاء السلطة القضائية في الندوة الوطنية للملكية الفكرية والتي عقـدت فـي صـنعاء         

  .م١٣/٧/٢٠٠٤ – ١٠بقاعة وزارة الصناعة والتجارة للفترة من 

وزارتا الصناعة والتجارة والثقافة والسياحة بالتعاون مع المنظمة العالميـة          وقد مثلت الندوة التي أقامتها      

للملكية الفكرية وبمشاركة ممثلين من القضاء والمؤسسات التعليمية والشركات غير الحكومية أهميـة كبيـرة               

لذي يعتبر  لحق المؤلف والكاتب والمخترع وغيره من المفكرين، كما هدفت إلى تنمية مفهوم الملكية الفكرية ا              

  .مفهوماً جديداً يتنامى مع تطور عصر التكنلوجيا

  :وبعد استعراض العديد من أوراق العمل خرجت الندوة بعدد من التوصيات منها

  .أهمية إنشاء ودعم مراكز األبحاث والتطوير لدعم وتطوير االختراعات الوطنية -

ملكية الفكرية، ضـرورة أن تتـضمن       األخذ بعين االعتبار عند صياغة مشاريع القوانين المتعلقة بال         -

حماية األصناف والسالالت النباتية والفلوكلور والمعارف التقليدية، بهدف حماية وتشجيع المستنبطين           

 .وتطوير قطاع الزراعة والمحافظة على الموروثات الشعبية والمعارف التقليدية

ة القانون في الجامعـات اليمنيـة       اعتماد الملكية الفكرية مادة أساسية في مقررات كلية الحقوق وكلي          -

وتدريسها كمتطلبات في مراحل التعليم المختلفة وتدريب القائمين عليها علـى الطـرق والوسـائل               

 .التعليمية الحديثة في تدريس هذه المادة
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أهمية صياغة استراتيجية وطنية تعتني بالملكية الفكرية، وذلك بالتعـاون والتنـسيق مـع               -

 .ة الفكريةالمنظمة العالمية للملكي

  تعزيز الرقابة اإلدارية على أعمال المحاكم والنيابات والسجون من خالل الزيارات الميدانية: ثالثاً

  : الزيارات الميدانية للمحاكم والنيابات-أ

عدنان عمر الجفري وزير العدل يرافقه عدد من قيادات السلطة القضائية خالل عام             / قام معالي الدكتور  

دية لعدد من المحاكم والنيابات االستئنافية واالبتدائية في أمانـة العاصـمة ومحافظـات              م بزيارات تفق  ٢٠٠٤

صنعاء والجوف وعدن وريمة وعمران وصعدة ومحاكم أخرى في عدد من محافظات الجمهورية، تم خاللها               

ام واإلدارات  اإلطالع على سير العمل القضائي واإلداري في المحاكم االستئنافية واالبتدائية في مختلف األقس            

والعوائق والصعوبات التي تعترض عمل قضاتها والحلول المقترحة للتغلب عليها وحـثهم علـى مـضاعفة                

الجهود وااللتزام بالدوام الرسمي بما يحقق إنجاح الحملة الوطنية إلنهاء القضايا المتعثـرة والمتراكمـة فـي                 

الة للمواطنين وسرعة إنجاز قضاياهم وحثهم على       المحاكم واإلجراءات الالزمة إلنجاحها بما يكفل تقريب العد       

  .التقيد الصارم باألنظمة والقوانين وتسهيل إجراءات التقاضي

  : زيارة السجون–ب 

/ بهدف تحسين أوضاع السجون وتفعيل أدائها في إصالح نزالئها في إطار توجيهات فخامة األخ الرئيس              

ء األعلى بضرورة زيارة السجون ومعرفة أوضاعها       علي عبداهللا صالح رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضا       

عدنان عمر الجفري وزير العدل يرافقـه عـدد مـن           / وأحوال نزالئها القانونية والصحية قام معالي الدكتور      

  -:مسئولي السلطة القضائية بزيارة عدد من السجون االحتياطية والمركزية نورد أهمها فيما يلي

بمحاكم غرب وجنوب شرق وغرب وشـرق أمانـة العاصـمة           زيارة عدد من السجون االحتياطية       -
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والسجنان االحتياطيان بمحكمتي همدان وبني مطر بمحافظة صنعاء لإلطالع على أوضاع الـسجن             

والسجناء وتلمس أحوالهم وأوضاعهم الصحية وأحوالهم القانونية خصوصاً الذين لم يتم البـت فـي               

ل في قضاياهم مما يؤثر وينعكس سـلباً علـى          قضاياهم، وقد أمضوا فترات غير قصيرة دون الفص       

حالتهم النفسية والصحية، ووجه المسئولين في السجن بضرورة االهتمام باألوضاع الصحية وتوفير            

 .المناخ المالئم للحجز واإلفراج عن المحتجزين بصورة غير قانونية

أحوال السجناء،  زيارة سجن المنصورة المركزي بمحافظة عدن اطلع خاللها على أوضاع السجن و            -

وحث نيابة األموال العامة على رفع كشف بأسماء السجناء الذين قضوا فتـرة العقوبـات المحـددة                 

عليهم، وال زالوا محتجزين بسبب عدم استطاعتهم سداد المستحقات المالية التي عليهم للبحث عـن               

ــا  ــات لهـــــــــــ ــول والمعالجـــــــــــ .الحلـــــــــــ
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٧٦

  المعلومات وتطوير النظم



  

 ٧٧

معلومات لتمثل نقطة تحول كبير في مجـال البيانـات والمعلومـات والتوثيـق              جاءت ثورة تكنلوجيا ال   

واألرشفة وتراسل المعطيات من خالل إدخال النظم المعلوماتية والتطبيقية وشـبكات الحاسـوب وخـدمات               

  .اإلنترنت

وقد أدى ظهور الحاسب اآللي وانتشاره وما تبعه من ظهور اإلنترنت إلـى قيـام مـا يعـرف بثـورة          

مات ودخول العالم إلى حقبة جديدة من الحضارة تعتمد اعتماداً كلياً على المعلومـات أو مـا يعـرف                   المعلو

  .بمجتمع المعلومات

ويتميز مجتمع المعلومات هذا بتحويل البيانات والمعطيات من شكل إلى آخـر مـن خـالل معالجتهـا                  

 فاقة جعلت العالم قرية صغيرة      للحاسب اآللي أو بنقلها من مكان إلى آخر أو من شخص آلخر وذلك بسرعة             

يمكن لشخص في شرقها أن يحاور ويبرم تصرفاً مع آخر في أقصى غربها في وقت واحد من خالل الحاسب                   

  .اآللي

ولسرعة الوصول إلى المعلومات الصحيحة والكشف عن القوانين والتـشريعات المختلفـة والـسوابق              

االستئنافية واالبتدائية من النظام اليدوي إلى نظام الحاسب        القضائية ونقل العمل في مختلف المحاكم والنيابات        

اآللي، سعت قيادة الوزارة إلى إدخال تكنولوجيا المعلومات مجال القضاء من خالل إنشاء مركـز معلومـات                 

  :القضاء بهدف  تحقيق ما يلي

  .تسهيل إجراءات التقاضي و تطوير نظم وإجراءات العمل ونظم حفظ الوثائق -

 .تخاذ القرارات وتحسين أداء اإلداراتدعم عملية ا -

جمع البيانات والمعلومات القضائية وتحليلها ووضعها في متناول أجهزة السلطة القضائية والجهـات              -

 .ذات العالقة وذلك عن طريق معالجتها وخزنها آلياً

يدة وذلـك   تنمية المصادر المعلوماتية لألجهزة القضائية لمواكبة المتغيرات والتطورات العلمية الجد          -

 .لرفع مستوى االستفادة من المعلومات بالطرق العلمية الحديثة
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بناء قواعد بيانات وأنظمة معلومات في كافة مجاالت العمل القضائي وربط أجهزة السلطة              -

القضائية بمختلف درجاتها وأنواعها بنظام ربط شبكة معلوماتي لغرض تبادل المعلومـات بـصورة              

 .فورية

العدل واألجهزة القضائية بالحصول على المعلومات والبيانات بسرعة وسـهولة          تمكين قيادة وزارة     -

لمتابعة سير كافة األعمال القضائية واإلجرائية ووضع التعليمات المناسبة على ضـوء المعلومـات              

 .المتوفرة

 .رفد الجهاز القضائي بالتقنية الحديثة لمواكبة روح العصر وثورة المعلومات -

 .موحدة ألجهزة السلطة القضائية المختلفةإنشاء شبكة معلومات  -

 .تقريب وجهات النظر القانونية بين أجهزة السلطة القضائية المختلفة والجهات األخرى ذات العالقة -

  

  إدخال أنظمة المعلومات وقواعد البيانات في أعمال الجهاز القضائي

لمحكمة ونيابة غـرب األمانـة      عملت وزارة العدل بالتعاون مع مشروع تطوير العدالة بالربط الشبكي           

وتزويدها بأجهزة الكمبيوتر ومعدات الربط الشبكي بهدف أرشفة وتوثيق األحكام آليـاً وطباعتهـا، وكـذلك                

استخراج بيانات القضايا ومواعيد الجلسات بما يتيح للقاضي ومعاونيه سرعة وسـهولة اسـتخراج القـضايا                

قضايا أوالً بأول، كما تـم تركيـب اللوحـات اإلرشـادية     وبالتالي يسهل عمل القاضي ويساعد على إنجاز ال       

للمتقاضين والتي تحتوي على معلومات خاصة باالختصاص المكاني للمحكمة والرسوم القـضائية لمختلـف              

القضايا وكذا أسماء الموظفين واختصاصاتهم وحقوق المواطنين أمام القضاء، ويجري حالياً اإلعداد لتنفيذ تلك              

ة صيرة االبتدائية بعدن باعتبار المحكمتين تشكالن نموذجاً رائداً ليـتم تعميمـه علـى               اإلجراءات في محكم  

عملت على تزويد محكمة ونيابة استئناف أمانـة        مختلف المحاكم باإلضافة إلى ذلك فإن الـوزارة        



  

 ٧٩

أجهزة كمبيوتر بعد أن تم تجهيـز وربـط الـشبكة     ) ٩(عدد  ) محكمة ونيابة شمال وجنوب األمانة    (العاصمة  

الرئيسية الخاصة بتركيب الكمبيوتر، ويمكن إبراز التقدم بشكل مفصل في مجال الشبكات وتطوير األنظمـة               

القضائية واإلدارية وإدخال البيانات والمعلومات وتحديث موقع الوزارة على اإلنترنت، وذلك علـى النحـو               

  -:التالي

  :الربط الشبكي: أوالً

  :محكمة ونيابة غرب األمانة) أ

 وتجهيز الشبكة الخاصة بالكمبيوتر في البيوت الجاهزة للمعلومات والغرفة الرئيسية لمكاتب            تم إعداد  -١

 .المحكمة والنيابة

 .تم إعداد وتجهيز الكهرباء بالغرفة الرئيسية الجاهزة والخطوط العمومية بالشبكة الرئيسية -٢

التـشغيل بالمحكمـة    باألنظمة وقواعد البيانات وأنظمـة      ) ٨(تم تركيب وتجهيز الكمبيوترات عدد       -٣

 ).٢(والماسحات الضوئية عدد ) ٤(والنيابة وربطها بالجهاز الرئيسي، وكذلك تجهيز الطابعات عدد 

  :محكمة ونيابات االستئناف باألمانة) ب

تم تجهيز وربط الشبكة الرئيسة الخاصة بتركيب الكمبيوتر بالمحكمة ونيابة استئناف شمال وجنوب               -١

 .األمانة

 .الكهرباء بالغرفة الرئيسيةتم إعداد وتجهيز  -٢

  .تم تركيب وتجهيز األجهزة بمحكمة ونيابة شمال وجنوب األمانة -٣



 

 

٨٠

٨٠

  :ديوان عام الوزارة) ج

تم ربط المركز بعدد من اإلدارات والمكاتب في الديوان العام بعد أن تم تزويدها بـاألجهزة واألنظمـة                  

  ): (وكما هو موضح بالجدول رقم 

عـــدد   األنظمة
  الطابعات

عــــدد 
  ألجهزةا

  م  المكتب

١  الوزير  ١  ١  جميع األنظمة
+ اإلحـصائيات   + شئون المـوظفين    

  المكتبة
٢  الوكالء  ٢  ٢

٣  اإلدارة العامة للمحاكم  ١  ١  شئون العاملين
٤  قسم دائرة شئون القضاة  ١    نظام شئون القضاة

٥  قسم اإلحصاء بهيئة التفتيش  ١  ١  نظام اإلحصاء القضائي
٦  الشئون اإلدارية  ٣  ٢  نظام شئون الموظفين 

٧  المكتبة  ١  ١  نظام المكتبة
٨  مركز المعلومات  ٧  ١  جميع األنظمة

  

  :تطوير األنظمة القضائية واإلدارية: ثانياً

  :األنظمة اإلدارية: القسم األول

  م  النظام  المرحلة المنجزة  المرحلة الحالية  الجهة المستفيدة
شئون + شئون القضاة   

  الموظفين
١  شئون الموظفين  تطوير وتحديث   طويرإدخال بيانات وت

٢  المخازن  تطوير وتحديث   إدخال بيانات وتطوير  الشئون المالية
٣  المكتبة  تطوير وتحديث   إدخال بيانات وتطوير  الشئون المالية

٤  المشاريع  تحليل وتصميم وبرمجة  إدخال وفحص بيانات  المشاريع
٥  سكرتاريةنظام ال  تطوير وتحديث   إدخال بيانات وتطوير  عام



  

 ٨١

  م  النظام  المرحلة المنجزة  المرحلة الحالية  الجهة المستفيدة
ــاً  المهتمـــين داخليـ

  وخارجياً
صفحة اإلنترنت للسلطة     تطوير وتحديث   إدخال بيانات وتطوير

  القضائية
٦

  

  :األنظمة القضائية: القسم الثاني

  م  النظام  المرحلة المنجزة  المرحلة الحالية  الجهة المستفيدة
المكتب + التفتيش القضائي   

  المحاكم+ الفني 
مجـــة تـــصميم وبر  قيد التنفيذ

  وتحديث
١  نظام األحكام

الشئون + التفتيش القضائي   
+ المكتب الفنـي    + المالية  
  التخطيط

إدخال بيانات لعـام    
هـ والفحص  ١٤٢٤

  والتطوير

تـــصميم وبرمجـــة 
  وتحديث

ــصائيات   ــام اإلح نظ
٢  القضائية والرسوم

+ أعضاء النيابة   + القضاة  
  المحامين

إدخــال بيانــات  
  وتطوير

تـــصميم وبرمجـــة 
  وتحديث

٣  مساعد القانونيال

المحاكم + التفتيش القضائي   
  المحامين+ المتقاضين + 

إدخال بيانات لعـام    
هـ والفحص  ١٤٢٤

  والتطوير

تـــصميم وبرمجـــة 
 وتحديث

نظام سير القضية فـي     
٤  المحكمة االبتدائية

النيابات + التفتيش القضائي   
  المحامين+ المتقاضين + 

تـــصميم وبرمجـــة   
 وتحديث

 نظام سير القضية فـي    
  النيابة االبتدائية

٥

النيابات + التفتيش القضائي   
  المحامين+ المتقاضين + 

الفحص + االستعداد  
  التنفيذ+ 

تـــصميم وبرمجـــة 
 وتحديث

نظام سير القضية فـي     
  المحكمة االستئنافية

٦

النيابات + التفتيش القضائي   
  المحامين+ المتقاضين + 

تـــصميم وبرمجـــة   
 وتحديث

نظام سير القضية فـي     
  بة االستئنافيةالنيا

٧

النيابات + التفتيش القضائي   
  المحامين+ المتقاضين + 

تـــصميم وبرمجـــة   
 وتحديث

٨  نظام المحاكم التجارية

النيابات + التفتيش القضائي   
  المحامين+ المتقاضين + 

إدخــال بيانــات  
  وتطوير

تحليل ودراسة وتصميم   
  وبرمجة وتحديث

٩  نظام القضايا المتعثرة

  



 

 

٨٢

٨٢

  :لبيانات والمعلومات في األنظمةإدخال ا: ثالثاً

 .إدخال نص الدستور وبقية القوانين إلى نظام المساعد القانوني -١

لبرنامج شئون الموظفين، حيث تم إدخـال وتـصحيح         ) المرحلة النهائية (استكمال بنية النظام اآللي      -٢

الوظيفية بالبـصمة  تمهيداً لتطبيق نظام البطاقة )  إداريين -قضاة  (البيانات الوظيفية لجميع الموظفين     

 .والصورة تمشياً مع توجيهات الحكومة في هذا الجانب

 .في نظام المخازن) ٦(إدخال بيانات الجرد والصرف والتوريد حتى نهاية شهر  -٣

 .كتاب في نظام المكتبة) ١٣٠٠(إدخال بيانات الكتب للمكتبة المركزية لعدد  -٤

قضية في نظام   ) ٨٧٠٠(الجمهورية ألكثر من    إدخال بيانات القضايا المتعثرة لجميع محاكم ونيابات         -٥

 .القضايا المتعثرة

  :تحديث الموقع اإللكتروني للوزارة: رابعاً

إنشاء موقع إلكتروني متكامل خاص بالصحيفة القضائية متضمناً محتويات الـصحيفة بـشكل عـام           -١

صفحين يمكـنهم  متضمناً القضايا الواردة والصادرة من وإلى المحكمة العليا ودفتر زوار خاص بالمت  

من خالله طرح آرائهم واستفساراتهم بحيث يتم تنزيل الصحيفة القضائية عبر شبكة اإلنترنت فـي               

  .وقت متزامن مع إصدار الصحيفة القضائية لكل عدد

تحديث الموقع اإللكتروني السابق الخاص بالوزارة من خالل تصميمه من جديـد بلغـات برمجـة                 -٢

ــة واإلن  ــاللغتين العربيــــــ ــورة وبــــــ ــةمتطــــــ .جليزيــــــ



  

 ٨٣

  التوثيق والسجل العقاري

له من أهمية بالغة في توثيق التـصرفات   تولي الدولة جانب التوثيق والسجل العقاري اهتماماً كبيراً لما

الشرعية والقانونية، وذلك إلثبات حقوق المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم، وفي خلق مناخ الثقة للمعـامالت               

  .والتصرفات

لـذلك  . سجل عقاري منظم وفعال يوفر أرضية للتنمية واالستثمارات االقتـصادية         ووجود نظام توثيق و   

  .فالسعي حثيث لالنتقال إلى نظام السجل العيني وإنشاء مصلحة السجل العقاري والتوثيق



 

 

٨٤

٨٤

أنجز قطاع التوثيق خالل هذا العام العديد من األعمال الهامة في عدة مجاالت كالتصديق علـى    

  -:ي يطلب أصحاب الشأن المصادقة عليها، نستعرض ذلك فيما يلياألحكام والوثائق الت

  :توثيق الوثائق والمحررات: أوالً

وثيقـة  ) ٥٧٦٩(بلغ عدد الوثائق واألحكام التي تم المصدقة عليها بإدارة التوثيق بالوزارة خالل العـام               

  ).  (كما هو موضح في الجدول رقم . وحكماً

  يوضح توثيق المحررات)   (جدول رقم 

  نوع الوثيقة  العدد

  عقد زواج  ٣٠٠٦

  إثبات زواج  ٣٧٢

  طالق  ١٧٧

  انحصار وراثة  ٩١٥

  توكيل  ١٢٩٩

  اإلجمالي  ٥٧٦٩

  

فيما تم مخاطبة المحاكم بشأن األخطاء والمخالفات التي ترد في الوثائق لتصحيحها وإصدار العديد مـن                

بتجاوز السلبيات والعمل علـى تحـسين األداء        التعاميم والمنشورات الوزارية إلرشاد مكاتب وأقالم التوثيق        

  .والرفع من مستوى اإلنجاز

وقد بلغ عدد الوثائق والمحررات التي تم توثيقها لدى أقالم التوثيق فـي جميـع محـاكم الجمهوريـة                   

 أبين لم توافينا    – حضرموت   –وثيقة باستثناء محاكم محافظات عدن، لحج، مأرب، الحديدة، تعز          ) ١٢٨٠٥٠(



  

 ٨٥

  ).  (كما هو موضح بالجدول رقم بياناتها 

  .يوضح الوثائق والمحررات الموثقة بأقالم التوثيق)   (جدول رقم 

إجمـ

الوثا

تصرفات 

  أخرى
  قسمة  هبة  صلح  قرض  وكاالت  وقف  نذر

عقــود 

بيـــع 

  منقول

ــود  عق

ــع  بيـ

غيــر 

  منقول

  مة  زواج  طالق  رجعة

53 3116 2 14 13880 72 322 155 108 90 1617 95 517 5065 
 ة

4 1188 4 1 3852 15 7 8 211 2 1299 - 51 916 

ـــنعاء 

 ف

2 400 - 1 672 27 11 1 3 2 41 - 17 337 
 ة

16 4974 26 123 5708 341 213 82 460 59 4218 38 151 17423

83 1290 16 21 2206 35 134 143 582 15 6511 - 99 2331 

8 411 12 - 1966 4 28 15 18 459 624   90 2341 

2 1087 4 3 1507 74 22 19 19 259 696 440 17 15 
 اء

4 70 - - 1154 60 23 1 1 13 278 1 76 437 
 ة

 سيئون 277 42 2 27 38 22 - 10 12 606 - 4 248 8

208 1 1 455 17 13 4 40 3 42 4 6 100 
 ن

77 1394 52 66 4650 614 92 42 408 2466 3276 34 75 2908 

9 1399 46 22 2590 73 203 85 743 - 1300 25 14 1579 
 يت



 

 

٨٦

٨٦

إجمـ

الوثا

تصرفات 

  أخرى
  قسمة  هبة  صلح  قرض  وكاالت  وقف  نذر

عقــود 

بيـــع 

  منقول

ــود  عق

ــع  بيـ

غيــر 

  منقول

  مة  زواج  طالق  رجعة

0 1510 25 3 2929 20 38 40 127 646 298 16 62 2436 
 ع

050 17295 192 255 42175 1364 1116 595 2742 4052 20227 655 1217 36165 
ــالـي

  

  :تفعيل دور األمناء: ثانياً

تم تفعيل دور األمناء من خالل دراسة ملفات مرشحي مزاولة مهنة األمناء وأرشفة الملفات والـسجالت                

وتعميم عدة مذكرات إلى المحاكم بـشأن تفعيـل دور األمنـاء            . المتعلقة بشئونهم وإصدار البطائق وتجديدها    

إلجراءات في أقالم التوثيق في مختلف المحاكم، وقد تم خالل هـذه الفتـرة              وتطبيق قانون التوثيق وتبسيط ا    

ــح )   (ترخيصاً لمزاولة مهنة األمناء في أمانة العاصمة والمحافظات، والجدول رقم ) ١٤١(منــح  يوض

  .ذلك

  يوضح اإلنجازات المتعلقة بشئون األمناء)   (جدول رقم 

  الموضوع  العدد

  ة المهنةدراسة ملفات مرشحي مزاول  ٤٠٠

٩٤  
إعادة الملفات للمحاكم الستيفاء اإلجـراءات      

  الناقصة



  

 ٨٧

  إعداد مذكرات للمحاكم بشأن قضايا مختلفة  ٦٤

  تعميمات  ٣

  إصدار بطاقة  ١٤١

  تجديد بطاقة  ٩٥

  اإلجمالي  ١٠٣٧

  



 

 

٨٨

٨٨

  :قضايا المغتربين: ثالثاً

وذلك من خالل تلقي وقيد متابعة      في هذا الجانب تم التعامل مع قضايا المغتربين في الخارج بجهد كبير             

االستدعاءات واإلخطارات التي ترد من المحاكم اليمنية إلعالنها لألشخاص في الخارج، أو التي تـرد مـن                 

  ).  (الدول الشقيقة والصديقة، وكما هو موضح في الجدول رقم 

  يوضح الخطابات الداخلية والخارجية)   (جدول رقم 

  العدد  الموضوع

  ٥٦٨  للخارجخطابات استدعاء 

  ٤٨٤  .خطابات جوابية للدول الشقيقة والصديقة

  ١٠٥٢  اإلجمالي

  

  :حفظ الوثائق: رابعاً

قامت الوزارة بمتابعة تنظيم الحفظ واألرشفة واستقبال ودراسة إحصائيات أقالم التوثيق بالمحاكم وإعداد             

    ). (كما هو موضح في الجدول رقم . نماذج الوثائق والعقود

  يوضح ما تم إنجازه في جانب حفظ الوثائق)   (جدول رقم 

  العدد  الموضوع

  ٧٣٣  إحصائيات التوثيق

  ١٠٩٤  أرشفة الوثائق واإلحصائيات

  ٥  إعداد دراسات لمواضيع مختلفة



  

 ٨٩

  ١٨٣٢  اإلجمالي



 

 

٩٠

٩٠

 التأهيل والتدريب



  

 ٩١

 مـن أهـم     يعتبر التدريب والتأهيل أحد المرتكزات الرئيسية في خطة تحديث وتطوير القضاء باعتباره           

 األداء والدفع بعجلة التطور القضائي نحو األمام من خالل وإيجاد عقليـة             وتحسينالضمانات الهادفة لتحديث    

قضائية قادرة على استيعاب وتطبيق القوانين والتشريعات وامتالك القدرة على االستنباط واالستنتاج الـسليم              

وتنمية قدراتهم وإكسابهم خبرات جديـدة وربطهـم        واالرتقاء بمستوى أداء وكفاءة العاملين وصقل مواهبهم        

بالتطورات العلمية والتقنية المتسارعة في العالم وتدريبهم على اسـتخدام التكنلوجيـا الحديثـة كـالكمبيوتر                

  .وغيرها... واإلنترنت

لذلك أولت الوزارة هذا الجانب جل اهتمامها ووضعته في مقدمة أولوياتها وخصصت له النفقات الالزمة               

عت إلى تطوير قنواته العلمية من خالل تطوير وتحديث المعهد العالي للقضاء وتفعيل أنـشطته باعتبـاره                 وس

جهة التدريب األساسية للسلطة القضائية والمعهد المختص بالدراسات التكوينية ألعضاء الـسلطة القـضائية              

. وانهم في المجال القـضائي واإلداري     وإقامة الدورات التدريبية والتأهيلية للقضاة وأعضاء النيابة العامة وأع        

باإلضافة إلى االهتمام بمركز معلومات القضاء ليقوم بدوره في مجال التدريب على استخدام الحاسب اآللـي                

واإلنترنت وتنشيط جانب المشاركات الخارجية في الندوات العلميـة والزيـارات االسـتطالعية والـدورات               

  .التخصصية

لطاقات استهدفت الوزارة في تحقيق هذه اإلنجازات سياسات موحدة مثلت          وحتى تتوحد الجهود وتجمع ا    

  -:تمثل أهمها فيما يلي. أهدافاً محددة نحو تطوير وتحديث القضاء

  تنمية القدرات البشرية وملكاتهم القانونية والقضائية: أوالً

ك القـدرة علـى     بهدف خلق عقلية قضائية قادرة على استيعاب وتطبيق القوانين والتـشريعات وامـتال            

م في تنفيذ العديـد مـن األنـشطة         ٢٠٠٤االستنباط واالستنتاج السليم نشط المعهد العالي للقضاء خالل عام          

  -:والفعاليات نوجز ذلك على النحو التالي



 

 

٩٢

٩٢

  ):التكوين الفني(التأهيل اإلعدادي ) أ

ائية المؤهلـة والكفـؤة     يعتبر المعهد العالي للقضاء الرافد األساسي ألجهزة العدالة من الكـوادر القـض            

والمتمرسة بغرض رفد القضاء بكوادر مؤهلة لديها القدرة على القيام بأعباء الوظيفة القضائية وتأدية مهامها               

رئيس الجمهورية رئيس مجلـس     / في تحقيق العدالة وحماية الحقوق والحريات وتنفيذاً لتوجيهات فخامة األخ         

طالب بالمعهد العالي للقضاء لرفد المحاكم بالكوادر القـضائية         ) ٥٠٠(القضاء األعلى حفظه اهللا بإلحاق عدد       

  -:الشابة والمؤهلة تم في هذا المجال تحقيق العديد من اإلنجازات نورد أبرزها فيما يلي

فتح باب التسجيل والقبول بالمعهد العالي للقضاء للدفعة الرابعة عشرة بقـسم الدراسـات التكوينيـة         -١

ت التسجيل واستالم الملفات المحتوية على الوثائق المطلوبة خالل الفترة من           العليا، وتم استقبال طلبا   

 .م  وفقاً للضوابط والشروط المعتمدة٢٠٠٤ / ٤/١٠ – ٩/ ٢٠

إعداد الخطة العامة للدراسات التكوينية في المعهد والبرنامج الزمني للمنهج الدراسي لطالب الدفعة              -٢

هــ  ١٤٢٦ -هــ   ١٤٢٥فعة الثالثة عشرة للعام الدراسي      الثانية عشرة وطالب السنة التمهيدية للد     

بعد أن تم استكمال إجراءات الدفعة الثالثة عشرة في ضـوء الـشروط             . ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤الموافق  

الرئيس علـي عبـداهللا     / للقبول المشكلة بموجب توجيهات فخامة األخ     المحددة من قبل اللجنة العليا      

طالب مـن   ) ٥٠٠(صالح رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء األعلى بوضع وتنفيذ خطة قبول            

خريجي الشريعة والقانون والحقوق الحاصلين على تقدير جيد جداً فما فوق وإلحـاقهم وفـق تلـك                 

راسات العليا بالمعهد، وقد بدأ تنفيذ تلك التوجيهات مـن قبـل            الخطة واإلجراءات للدراسة بقسم الد    

وتواصـل تنفيـذ ذلـك مـن خـالل          ) الثانية عشرة (م عندما تم قبول الدفعة      ٢٠٠٢اللجنة منذ عام    

الثالثـة  (اإلجراءات التي قامت بها اللجنة العليا للقبول من خالل قسم الدراسات العليا بقبول الدفعـة                

القبول التحريرية والشفوية لعدد من خريجـي جامعـة األحقـاف تنفيـذاً             وإجراء امتحانات   ) عشرة

رئيس مجلس القـضاء األعلـى بقبـول        رئيس الجمهورية  / لتوجيهات فخامة األخ  



  

 ٩٣

طالب، تم إلحاقهم ضمن الدفعة الثالثة عشر، ويجري حاليـاً          ) ٩(الناجحين منهم والذي بلغ عددهم      

 .طالباً) ٨٥(اسات العليا والبالغ عددهم  ، بقسم الدر١٣، ١٢إعداد وتأهيل الدفعتين 

) السنة التمهيدية (استكمال الدراسة النظرية والتطبيقية والتدريب العملي لطالب الدفعة الثانية عشرة            -٣

 .وإجراء االمتحانات النصفية والنهائية لطالب هذه الدفعة وإعالن النتائج وتكريم األوائل

  امةالتأهيل المتخصص لمعاوني النيابة الع) ب

 هذا النوع من التأهيل يعتبر تفعيله حديثاً على المعهد، كونه قد جمع في نظامه بين مجموعة من أحكام                  

وبين مجموعة أخرى من أحكام الدراسـات الدوريـة والتدريبيـة           ) الدراسات العليا (نظام التأهيل اإلعدادي    

ل في عدد أعضاء النيابـة العامـة،        الخاصة بأعضاء السلطة القضائية وأعوانهم وذلك لمواجهة العجز الحاص        

مما جعله استثناء من شرط التخرج في قسم الدراسات العليا فيمن يتم تعيينهم ابتداًء في الوظـائف القـضائية                   

على ضوء ما هو مقر من قبل مجلس القضاء األعلى ومعموالً به منذ سنوات، لذلك بدأت بالمعهـد العـالي                    

والـذين  ) معاون نيابة عامة  (وظفي السلطة القضائية للعمل في وظيفة       للقضاء إجراءات قبول المتقدمين من م     

سيتم إلحاقهم قبل تعيينهم في هذه الوظيفة بالدورة التأهيلية المقامة في المعهد العالي للقضاء بعد أن تم إنجـاز                   

يرية للمتقدمين  إقرار قواعد وشروط القبول والمواد التي سيتم امتحان المتقدمين فيها وإجراء االمتحانات التحر            

متقدماً، واستكمال إعالن   ) ٣٧٥(الذين انطبقت عليهم الشروط للدخول في امتحانات القبول والذين بلغ عددهم            

النتائج واالمتحانات الشفوية والمقابلة الشخصية وبقية اإلجراءات، وتم البدء في تنفيذ البرنامج المعتمد للدراسة              

محاضرات والتطبيقات العملية في المواد الدراسية المعتمدة، والمتمثلـة         طالباً من خالل ال   ) ٥٢(النظرية لعدد   

في التشريع الجنائي والقواعد األصولية في تفسير النصوص وقانون الجرائم والعقوبات وقانون اإلجـراءات              

نيابـة  الجزائية والمرافعات وقانون اإلثبات والقوانين الجنائية الخاصة وغير ذلك من العلوم التي تهم عضو ال              

أشهر تطبيقات عملية في النيابة     ) ٦(أشهر منها دراسة نظرية، و    ) ٦(العامة، وستستمر الدورة لمدة سنة كاملة       

  .العامة



 

 

٩٤

٩٤

   التأهيل المستمر لقضاة وموظفي السلطة القضائية-ج 

تم عقد العديد من الدورات التدريبية والتنشيطية والتأهيلية وورش العمـل للقـضاة وأعـضاء النيابـة                 

اونيهم في المعهد العالي للقضاء وجهات أخرى بتمويل من الهيئـات والمنظمـات الدوليـة أو بتمويـل                  ومع

  -:وإشراف من الوزارة، باإلضافة إلى إيفاد عدد من قيادات الوزارة لتدريبهم خارجياً نفصل ذلك فيما يلي

  : الدورات التدريبية والتنشيطية بالمعهد العالي للقضاء-١

لي للقضاء تنفيذ عدد من الدورات التدريبية والتنشيطية وورش العمل التي تـدخل فـي                تم بالمعهد العا  

عملية التدريب والتأهيل المستمر ألعضاء السلطة القضائية وأعوانهم من الكادر اإلداري بالتعاون مع عدد من               

  -الهيئات والمنظمات الدولية وتم في هذا اإلطار ما يلي

قاضياً وعضو نيابة في مجاالت القانون الدولي اإلنساني        ) ١٢٨(دفت  دورات تدريبية استه  ) ٣(إقامة   •

والقضاء التجاري والجنائي ودورة في مجال األحداث للمحامين المختـصين بـالترافع فـي قـضايا                

  ).  (األحداث، وكما هو موضح في الجدول رقم 

  يوضح الدورات التدريبية في المعهد العالي للقضاء)   (جدول رقم 

عـــدد 
  بينالمتدر

  م  اسم الدورة  الجهة الممولة  الفترة  المستهدفون

٤٥  
عــدد مــن قــضاة محــاكم 
االستئناف والمحاكم االبتدائية   

  وأعضاء النيابة العامة

٤ – 
  م٦/١/٢٠٠٤

اللجنة الدوليـة   
للصليب األحمر  

  الدولي

الدورة التدريبية األولـى    
حول القـانون الـدولي     

  .اإلنساني
١

عدد من القـضاة وأعـضاء        ٢٢
  ابةالني

١٧ – 
  م١٩/٤/٢٠٠٤

مشروع قطـاع   
  العدالة

الدورة التدريبيـة فـي     
  مجال القضاء التجاري

٢

٤١  
عدد من القـضاة الجنـائيين      

  وأعضاء النيابة العامة
٢٤ – 
  م٢٧/٤/٢٠٠٤

مشروع قطـاع   
  العدالة

دورة تدريبية في مجـال     
ــة  ــراءات الجزائي اإلج

  )القانون الجنائي(
٣



  

 ٩٥

 – ٣١/٧  محامي األحداث  ٢٠
  م٢/٨/٢٠٠٤

منظمـــــة 
  اليونسيف

٤  دورة في مجال األحداث

  اإلجمـــالـــي  ١٢٨
عقد ثالث ورش عمل خاصة بقانون الجمعيات والمؤسسات األهليـة والئحتـه التنفيذيـة بالتنـسيق                 •

مشاركاً من قضاة المحاكم وأعضاء النيابـة  ) ٥٥(والتعاون مع الصندوق االجتماعي للتنمية استهدفت  

داً من المواضيع المتعلقة بالتنظيم القانوني للجمعيـات والمؤسـسات وكيفيـة            العامة تلقوا خاللها عد   

إدارتها ومدى حجية تقارير لجان الرقابة والتفتيش فيها وقرارات الجمعية العمومية وحماية التنظـيم              

لـسنة  ) ١(القانوني لهذه الجمعيات والمؤسسات إلى جانب العمل األهلي وفي ضوء القـانون رقـم               

  ).  (نفيذها، كما هو موضح في الجدول رقم م وتم ت٢٠٠١

  يوضح ورش العمل الخاصة بقانون الجمعيات والمؤسسات األهلية والئحته التقديرية) ٢(جدول رقم 

ــدد  عـ
 المتدربين

  اسم الدورة  الفترة  المستهدفون

  الورشة األولى  م٩/١٢/٢٠٠٤ – ٨  قضا وأعضاء نيابة  ١٨

 – ١٥  قضاة وأعضاء نيابة  ١٨
  م١٦/١٢/٢٠٠٤

  الورشة الثانية

 – ٢٢  قضاة وأعضاء نيابة  ١٩
  الورشة الثالثة  م٢٣/١٢/٢٠٠٤

  اإلجمـــــالــــي  ٥٥
إقامة دورتين تدريبيتين للكادر اإلداري في محال أمانة السر والتوثيق بتمويل من الوزارة، وكما هـو        -

  ). (موضح بالجدول رقم 

  لسر والموثقينيوضح الدورات التدريبية ألمناء ا)   (جدول رقم 

ــدد  عـ
 المتدربين

  م  اسم الدورة  الفترة  المستهدفون

ــاملين    ٣٥ ــن الع ــدد م ع   ١  دور تدريبية في مجال أمناء السر  م٢٤/٤/٢٠٠٤ – ٩



 

 

٩٦

٩٦

  )أمناء سر(اإلداريين 

 – ٥ / ١٠  عدد من الموثقين  ٣٠
  م٩/٦/٢٠٠٤

  ٢  دورة تدربية في مجال التوثيق

  اإلجمـــــالــــي  ٦٥

  :يبية والتنشيطية وورش العمل المحلية الدورات التدر-٢

نشطت الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة في إقامة العديد من الفعاليات الهادفة إلى تأهيل الكادر                

القضائي واإلداري وتنمية قدراتهم القضائية والقانونية وإكسابهم مهارات جديدة تساعدهم فـي أداء أعمـالهم               

وأهم الدورات التي أقيمت في هذا المجال يوضحها الجدول رقم          . قضائية وتنميتها إضافة إلى صقل خبراتهم ال    

)  .(  

  يوضح الدورات التدريبية وورش العمل المحلية)   (جدول رقم 

عــدد 
المتدر
  بين

  م  اسم الدورة أو الورشة  مكان االنعقاد  الفترة  المستهدفون

٢٤  
عدد من أعضاء التفتـيش     
ورؤساء وقضاة الـشعب    

  لتجاريةوالمحاكم ا

٧ – 
  م٩/٣/٢٠٠٤

قاعــة فنــدق 
  تاج سبأ

الدورة التدريبية حول االتفاقيات    
والقوانين النموذجيـة وقواعـد     
ــدوري  ــاري ال ــيم التج التحك

  ).يونسترال(

١

  قضاة وإداريين  ١٧
 ٢٤ – 

  م٢٦/٥/٢٠٠٤
وزارة حقوق  

  اإلنسان

ــة  ــة الخاص ــدورة التدريبي ال
بالالجئين وعالقـتهم بحقـوق     

  .اإلنسان
٢

١١  
من أعـضاء هيئـة     عدد  

التفتيش وقـضاة محـاكم     
  األمانة

١٠ – 
  م١٣/٧/٢٠٠٤

ــة وزارة  قاع
ــارة  التجــ

  والصناعة

الدورة التدريبية حـول حقـوق      
٣  الملكية الفكرية

الموظفين اإلداريين فـي      ٥
  الشئون المالية واإلدارية

٧ – 
  م١١/٧/٢٠٠٤

قاعة البنـك   
  الدولي

الدورة التدريبيـة فـي مجـال       
٤  ةاالعتمادات المستندي



  

 ٩٧

عــدد 
المتدر
  بين

  م  اسم الدورة أو الورشة  مكان االنعقاد  الفترة  المستهدفون

٩  
عدد من قـضاة التفتـيش      
القـــضائي والمحـــاكم 

  التجارية

١٣ – 
  م١٥/٧/٢٠٠٤

المركز اليمني  
ــق  للتوفيــ

  والتحكيم

الدورة التدريبيـة فـي مجـال       
٥  صياغة وتفسير العقود اإلدارية

٩  
قضاة األحداث بمحافظـة    
حجة ومـوظفي محكمـة     

  األحداث

١ – 
٣٠/٨/٢٠٠٤  

المعهــــد 
  حجة/ الحديث

ــال  ــي مج ــة ف  دورة تدريبي
٦  .الكمبيوتر بتمويل من اليونسيف

قضاة وموظفي محكمـة      ٩
  األحداث بمحافظة أبين

٨/ ١٨ – 
  م١٨/٩/٢٠٠٤

/ كلية التربية 
  زنجبار أبين

ــال   ــي مج ــة ف دورة تدريبي
  الكمبيوتر بتمويل من اليونسيف

٧

٩  
قضاة وموظفي محكمـة    

  األحداث بمحافظة عدن
١١ /٢٧ – 
  م٢٧/٢/٢٠٠٥

مقر محكمـة   
ــداث / األحـ

  عدن

ــال  دو ــي مج ــة ف رة تدريبي
٨  الكمبيوتر بتمويل من اليونسيف

٢٠  

قضاة وأعـضاء النيابـة     
بمحاكم ونيابات األحداث   

 –األمانة  : [في محافظات 
 – الحديدة   – تعز   –عدن  

 – حــضرموت –حجــة 
 أبين  – حضرموت   –أبين  

  ) ذمار–

٢٦ – 
  م٢٩/١٢/٢٠٠٤

ــس  بمجلــ
ــة  األمومــ

  والطفولة

دورة تدريبية في مجال األحداث     
  .مويل من اليونسيفبت

٩

٤٢  
قضاة المحاكم االبتدائيـة    
في محافظـات عـدن ،      

  لحج، أبين

١٨ – 
  فندق عدن  م٢٠/٩/٢٠٠٤

ورشة عمل في برنامج تقريـر      
شــفافية واســتقاللية المحــاكم 

  االبتدائية 
١٠

٥٤  
قضاة المحاكم االبتدائيـة    
فـي محافظـة الحديـدة،    

  ريمة، المحويت

٢٠ – 
  م٢٢/١٢/٢٠٠٤

كلية التربيـة   
  حديدةال

ورشة عمل في برنامج تقريـر      
شــفافية واســتقاللية المحــاكم 

  االبتدائية 
  

١١

وزارة   -  موظفون إداريون  ٨
المواصــالت 

المشاركة في دورة في مجـال      
ــة  ــة ألكاديمي ــشبكات التابع ال ١٢



 

 

٩٨

٩٨

عــدد 
المتدر
  بين

  م  اسم الدورة أو الورشة  مكان االنعقاد  الفترة  المستهدفون

ــة  قاعـــ
ــا  التكنولوجي
  والمعلومات

  سيسكو

  م٢٠٠٤  موظفين إداريين  ٢

ــة  األكاديميـ
العربية للعلوم  

فـرع  / المالية
  صنعاء

التأهيل في مجـال الدراسـات      
  العليا في مجال إدارة األعمال

١٣

١٤  لغة إنجليزية  معاهد مختلفة  م٢٠٠٤  موظفين إداريين  ٤

  : التأهيل والتدريب في الخارج-٣

من قيادات الوزارة في الـدورات      ) ٦(اقتصرت الدورات التدريبية التي عقدت في الخارج على مشاركة          

  .ومة المتكاملة لإلدارة العامة والسكرتاية في القاهرةالتدريبية في مجال المنظ

  تنمية مهارات العاملين على استخدام تكنولوجيا العصر: ثانياً

بهدف تحسين األداء وتطوير النظم واإلجراءات وتنمية مهارات أعضاء السلطة القضائية وأعوانهم فـي              

م ليتـولى   ١٩٩٩كز معلومات القضاء عـام      الجهاز اإلداري وتبسيط وتسهيل إجراءات التقاضي تم إنشاء مر        

تحقيق األهداف سالفة الذكر وأنيط به مهمة تدريب العاملين في السلطة القضائية علـى اسـتخدام تكنلوجيـا                  

) ٧٢(العصر وقد قام المركز خالل العام المنصرم باإلعداد لثالث دورات في مجال الكمبيـوتر، اسـتهدفت                 

العامة ومحاكم ونيابات األمانة في مجال أنظمة التشغيل ويندوز ومعـالج           موظفاً من موظفي الوزارة والنيابة      

  . النصوص وورد ودورة في مجال الطباعة

 



  

 ٩٩

  تطوير المعهد العالي للقضاء: ثالثاً

  .حرص المعهد على تطوير األنشطة وتفعيل األداء وتطوير اإلدارة واالهتمام بالمكتبة والتراث القضائي

  د وتطويرهااالهتمام بمكتبة المعه) أ

على الرغم من قلة اإلمكانات المادية والبشرية تمكن المعهد العالي للقضاء مـن تحقيـق العديـد  مـن                    

اإلنجازات في كافة المجاالت، وقد تمثل أهم ما حققه المعهد في مجال االهتمام بالمكتبة من حيـث تنظيمهـا                   

ي أنظمة المكتبـات فـي الـدول المتقدمـة،          وفهرستها وإدخال التقنية العلمية الحديثة التي صارت تستخدم ف        

وتزويدها بكافة اإلصدارات الهامة والمتخصصة بشئون القضاة والشريعة والقانون نوجز ذلك علـى النحـو               

  -:التالي

نسخة مما تم اقتناؤه للمكتبة نهايـة الـسنة الماضـية           ) ٨٥(عنواناً من أصل    ) ٦٠(فهرسة وتصنيف    −

 .وخالل النصف األول من هذا العام

فـي  ) winisis(واصلة العمل في استكمال إعداد قاعدة البيانات المتخصصة على النظام المكتبـي             م −

إطار مكننة إدارة المعهد، وكذا المكتبة والمرافق األخرى، وفي هذا اإلطار تم إدخال بيانـات عـدد                 

) ٣٤٤٢(م ٢٠٠٤عنواناً خالل هذا العام ليصل عدد العناوين التي أدخلت حتى نهاية العـام              ) ١٥٧٠(

ويجري حالياً  ) إجمالي عناوين المؤلفات المتوفرة في مكتبة المعهد      (عنواناً  ) ٤٠٢٥(عنواناً من أصل    

 .إدخال بيانات بقية العناوين

توفير األعداد الناقصة لعدد من اإلصدارات والدوريات التي سعى المعهد إلى االشتراك فيها وتوفيرها               −

همية باعتبارها متخصصة في مجـال القـضاء والـشريعة          ضمن محتويات المكتبة لما تمثله من األ      

والقانون، وفي البحث العلمي وحرص المعهد على التواصل مـع المؤسـسات والمراكـز المحليـة                

والعربية التي تصدر عنها واقتنائها وتوثيقها في المكتبة خدمة للدارسين والمتدربين والباحثين، ومـن              



 

 

١٠٠

١٠٠

األمن والحياة الصادرة عن أكاديمية األمير نـايف        أمثلة هذه الدوريات واإلصدارات مجلة      

بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وأحكام محكمة النقض المصرية للمواد المدنية والجنائية، ومجلـة             

األحكام القضائية الصادرة عن محكمة التمييز في المملكة األردنية الهاشمية الـشقيقة ومجلـة الفقـه                

الدول العربية وغير ذلك من اإلصدارات الهامة التي يحرص المعهـد           والقانون الصادرة عن جامعة     

 .على توفيرها

م ٢٠٠٢م وحتى عام    ١٩٦٣تجليد الجريدة الرسمية الصادرة من وزارة الشئون القانونية بدًء من عام             −

د لهذه الجريدة التي تحتوي على كل القوانين والقرارات الهامة المنظمة لشئون البال           ) ٥(باستثناء العدد   

 .منذ قيام الثورة وحتى اليوم

  )مركز الوثائق القضائية(االهتمام بالتراث القضائي ) ب

  :في إطار نشاط المركز خالل هذا العام تم إنجاز ما يلي

حصر الوثائق واألحكام والسجالت القضائية المتوفرة في المحاكم والنيابـات والجهـات القـضائية               −

م بعد تصنيفها وصيانتها وترميم مـا يلـزم منهـا حـسب     األخرى والتي هي بحاجة إلى حفظ مستدي    

 .اإلمكانيات المتاحة ووفقاً ألحكام قانون حفظ الوثائق

قضية إلى نموذج االستمارات المعدة لذلك، وكذا مراجعتهـا وإدراج          ) ٢٢٩١(تلخيص وتفريغ بيانات     −

)  الـصادرة فيهـا    ملف القـضية واألحكـام    (وحفظ أولياتها   ) توثيق آلي (هذه البيانات في الحاسوب     

 .وأرشفتها بالمركز وفقاً للمحافظات الواردة منها، وكذا نوعها وتاريخها

حكماً، وكـذا   ) ٦٩٥(حكماً عثمانياً وتلخيص وتفريغ بيانات      ) ١٠٥٦(فرز ومراجعة وترتيب أوليات      −

ـ ) ٤٨٢(حكماً، أحكام مدنية في الحاسب اآللي إلى جانب         ) ٢١٣(إدخال البيانات الخاصة بعدد      اً حكم

 .في حال إدخال بياناتها في الحاسب والبقية بحاجة على تلخيص وتفريغ البيانات



  

 ١٠١

ملف قضية من الملفات والوثائق التي وصلت مؤخراً من محافظة عدن           ) ٧٨٩٣(حصر وتسجيل عدد     −

 .والعمل جاري في حصر وتسجيل البقية منها ليتم تفريغ بياناتها وتوثيقها آلياً في المستقبل

ت والقضايا واألحكام الخاصة بالمعهد العثماني في سجالت خاصة حيث بلغـت عـدد              فهرسة السجال  −

 .خاصة قضية في سبعة سجالت) ٩٢٤(القضايا التي أعيد فهرستها 

ملف قضية ألحكام صادرة في العهد الملكي، ثم تلخيص وتفريغ          ) ٣٧٠(حصر وتسجيل وإعادة فرز      −

 .ليتم إدراجها في الحاسب اآللي الحقاًملف في االستمارة الخاصة بذلك ) ٥٠(بيانات عدد 

وبكامـل أعـدادها    ) الثورة، سبتمبر، الوحدة، القـضائية    (حفظ وتوثيق الصحف المحلية وخصوصاً       −

 .الصادرة في النصف األول من هذا العام

حكمـاً  ) ٢١٢(حكماً في العهد العثماني، وعدد      ) ٧٤٥(توثيق وتسجيل بيانات األحكام القضائية لعدد        −

 .حكماً بعد قيام الثورة) ١٨٢(الملكي، وعدد في العهد 

  االهتمام بالبحث العلمي في المجاالت القضائية) ج

نشط المعهد العالي للقضاء في إعداد البحوث العلمية في المجاالت القضائية وحقق في هذا الجانب العديد                

ي يعدها طالب قسم الدراسـات      من اإلنجازات في مجال إعداد ومناقشة األوراق البحثية والبحوث المقارنة الت          

العليا وكذا طالب بعض الدورات التي تقام بقسم الدراسات الدورية والتدريبية ألعضاء السلطة القضائية فـي                

إطار التأهيل المستمر لهم باإلضافة إلى األبحاث العلمية وأوراق العمل التي يتم إعدادها من قبـل األسـاتذة                  

حلقات العلمية وورش العمل التي ينظمها المعهد منفرداً أو بالتعاون مـع            والقضاة والمختصين في الندوات وال    

الجهات أو الهيئات ذات العالقة داخلياً وخارجياً، وما تم إصداره من كتب ودوريات أو تحقيق المخطوطـات                 

  -:ما يليالعلمية أو القضائية أو العلوم المساعدة وأهم اإلنجازات التي حققها المعهد في جانب البحث العلمي 

 بحثاً  ٥٨ ورقة بحثية وكذا     ٢٦ ورقة بحثية في مواضع مختلفة و البدء في إعداد           ٥٨إعداد ومناقشة    −



 

 

١٠٢

١٠٢

 .علمياً

 .تحقيق مخطوطة علمية تحتوي على ثالث رسائل للعالمة ابن األمير الصنعاني −

 :يجري حالياً تحقيق مؤلفين أحدهما مطبوع واآلخر مخطوط وهما −

 .ألمير الذي سبق أن طبعه المعهدكتاب إجابة السائل البن ا -

 .مخطوطة الموشح للخبيصي -

 ولم  – سنة   ٢٢إعداد كتاب شامل لتشريعات ونُظُم المعهد ومراحل تطوره وأقسامه وإنجازاته خالل             −

 .يبق سوى الطباعة النهائية للكتاب

 .والعربية إعداد كتاب عن فعالية االجتماع العاشر لمدراء المعاهد والمراكز القضائية −

عداد وطباعة وتحقيق ومراجعة الكتب والمالزم الدراسية المتعلقة بمنهج المعهـد المـادة العلميـة               إ −

 .للدورات والفعاليات

ــا        − ــة العلي ــام المحكم ــن أحك ــصة م ــضائية المستخل ــد الق ــاب القواع ــة كت .طباع



  

 ١٠٣

  البنية التحتية



 

 

١٠٤

١٠٤

نية التحتيـة مـن     إن إنشاء المباني المالئمة بالعمل القضائي وما يصاحبها من مستلزمات الب          

أبرز معالم هيبة القضاء وركيزة أساسية في عملية تطوير أجهزة السلطة القضائية وتحديث آليات عملها بمـا                 

  .يحقق استقرار أوضاعها وتعزيز الهيبة والجالل عليها ويسهم في تحسين األداء إلرساء دعائم الحق والعدل

 المباني للمحاكم والنيابات الستخدامها كمقـرات       وفي سبيل ذلك عملت الوزارة على استئجار العديد من        

قضائية إلى أن يتم إنشاء المجمعات القضائية النموذجية في عواصم المحافظات المختلفة ومبـاني المحـاكم                

  .والنيابات االبتدائية في المديريات بعد وضع الدراسات والتصاميم الفنية وتوفير اإلمكانات الالزمة لتنفيذها

م نشاطاً ملحوظاً في مجال البنية التحتية نتج عنه إنجاز عدد كبير مـن المبـاني                ٢٠٠٤ وقد شهد العام  

القضائية واستالمها ابتدائياً واستالم بعض المشاريع نهائياً، والبدء في تنفيذ عدد من المشاريع ورفـع وتيـرة                 

  -:العمل في المشاريع قيد التنفيذ، وسنتناول ذلك فيما يلي

  : ت القضائية في عواصم المحافظات ومقرات المحاكم والنيابات في المديرياتإنشاء المجمعا: أوالً

م ٢٠٠٥ – ٢٠٠١تحتل عملية تشييد مباني المحاكم والنيابات حيزاً واسعاً في الخطة الخمـسية الثانيـة               

يحقـق  لما لذلك من أهمية في عملية تطوير أجهزة العدالة، وتحديث آلياتها بما             )) المجال القضائي والعدلي  ((

استقرار أوضاعها ويسهم في تحسين أداء المحاكم والنيابات وبما يضمن سرعة البت والفصل فـي القـضايا                 

م جرى العمل على تشييد وإنـشاء       ٢٠٠٤والمنازعات المنظورة أمامها و تنفيذ األحكام النهائية، وخالل عام          

ذلك، وقـد بلـغ     يوضح  )   (والجدول رقم )     (مشروعاً بتكلفة إجمالية بلغت ) ٦٢(عدد 

ريال، كمـا هـو     ) ٦٢٦,٨٠١,٠٩٢(خالل العام   ) بناء وتشييد (إجمالي ما تم صرفه على مشاريع قيد التنفيذ         

  ).  (موضح في الجدول رقم 

  يوضح التكلفة المالية للمشاريع)   (جدول رقم 

  التكلفة  عدد  نوع المشروع  م
  248905536  ١١  مشاريع تم استالمها نهائياً  ١



  

 ١٠٥

  التكلفة  عدد  نوع المشروع  م
  661426137  ١٤  ستالمها ابتدائياًمشاريع تم ا  ٢
  ١٤٢٣٣١٦٩٢٠  ٢٢  مشاريع قيد التنفيذ  ٣
  ٨٨١٦٥٩١٦٧  ١٦  )متعثرة(مشاريع قيد التنفيذ   ٤
  ١٦٢٥٢٩٦٥١٤  ١١  مشاريع تم إعالن مناقصاتها وأجري التحليل فيها  ٥
  4840604274  ٧٣  اإلجمالي  

  

  م٢٠٠٤خالل عام ) بناء وتشييد(يذ يوضح إجمالي ما تم صرفه على مشاريع قيد التنف)   (جدول رقم 

  التكلفة  نوع المشروع  م
  ١٦٢,٧٦٠,٦٨١  مشاريع مستلمة ابتدائياً  ١
  ٢٨,٨٢٩,٧٤٥  مشاريع مستلمة نهائياً  ٢
  ٤٣٥,٢١٠,٦٦٦  مشاريع قيد التنفيذ  ٣
  ٦٢٦,٨٠١,٠٩٢  اإلجمالي  

  

  يةيوضح المشاريع التي تم استالمها ابتدائياً وتكلفتها المال)   (جدول رقم 

  التكلفة  المحافظة  نوع المشروع  م

  سور المجمع القضائي  ١
١٧١٣٨٦٥٠ 

  محكمة ونيابة ثالء  ٢
  عمران

٢٤٧١٠٥٢٠ 

 ٢٩٥٩٢٨٣٢  حجة  محكمة ونيابة حرض  ٣

 ٤١٧٥٠٨٦  أبين  محكمة ونيابة رصد  ٤

 ١٤١٤٠٤٣١  صعدة  محكمة ونيابة رازح  ٥

 ٢٥٠٦٦٠٠٧  عدن  المجمع القضائي التجاري صيرة  ٦

 ٢٦٩٧٣٠٧٨  الجوف  ونيابة الجوفمحكمة   ٧

 ٣٩٢١٥١٥٤  لحج  محكمة ونيابة المفلحي  ٨



 

 

١٠٦

١٠٦

٩  
أعمال الحـوش الجنـوبي والغربـي       

  لديوان الوزارة
  األمانة

١٢٧٠٨٧٨ 

 ٤٢٣٤٢٤٧٩  حجة  )قيد االستالم النهائي(محكمة ونيابة مبين   ١٠

 ٢٤٢٨٠٤٢١  تعز  )قيد االستالم النهائي(محكمة المخا   ١١

  248905536  اإلجمـــالـــي  

  

  يوضح المشاريع التي تم استالمها مبدئياً وتكلفتها المادية)   (جدول رقم 

  التكلفة  المحافظة  نوع المشروع  م
توسعة محكمة ونيابة التواهي وإنشاء سور المجمع         ١

  القضائي المعال
٣٠٧٥٠٨٩٦  

  )عقد ملحق(ترميم محكمتي التواهي والشعب   ٢
  عدن

٦٦٨٣١٥٨  
  ١٠٩٥٢٣٥٠  أبين  ) دور ثاني(بة جعار توسعة محكمة ونيا  ٣
  ٣٢٧١٩٣٥٠  محكمة ونيابة يريم  ٤
  سور المجمع القضائي إب  ٥

  إب
٢٢١٧٠٤١٤  

  ٦١٢٥٣٩٥٣  مشروع محكمة ونيابة افلح الشام  ٦
  مشروع محكمة ونيابة عبس  ٧

  حجة
٦٢٩٥٥٧٤٨  

  ٢٥٧٥٧٣٣٠٠  مبنى ملحق الوزارة  ٨
  ورالس+ إعادة تأهيل مبنى الوزارة   ٩

  األمانة
١٢١٦١٠٧٥  

  ٢٢٤٣٤٨٩٠  محكمة ونيابة حوث  ١٠

  محكمة ونيابة عيال سريح  ١١
  عمران

٢٥٤٨٦٠٩٠  

قيـد االسـتالم    (سور المجمع القـضائي المكـال         ١٢

  )االبتدائي
  ١٧٤٨٩٣٠٠  حضرموت

  ٦٧٥٤٥٩٩٣  المهرة  )قيد االستالم االبتدائي(محكمة ونيابة شحن   ١٣



  

 ١٠٧

  التكلفة  المحافظة  نوع المشروع  م
  ٣١٢٤٩٦٢٠  حجة  )تالم االبتدائيقيد االس(محكمة ونيابة أفلح اليمن   ١٤

  661426137  اإلجمـــالـــي  

  



 

 

١٠٨

١٠٨

  يوضح تكلفة المشاريع قيد التنفيذ)   (جدول رقم 

  التكلفة  المحافظة  نوع المشروع  م
  ٢٤٦١٠٣٥٠  األمانة  أعمال الساحة الخارجية لمبنى وملحق الوزارة  ١
  ٤٧٧٤٣٤٨٨  محكمة ونيابة القطن  ٢
  ٥١٦٦٢٣٤٦  محكمة ونيابة شبام  ٣
  ٥١١٤٢٠٣٢  محكمة ونيابة تريم  ٤
  ٦٠١٥٩٦٨٠  سقطرى/ محكمة ونيابة حديبو  ٥
  ٤٤٧٢٨٣١٢  محكمة ونيابة صيف  ٦
  ٨٧٤١٣٨٣٠  محكمة ونيابة غيل باوزير  ٧
  المجمع القضائي سيئون  ٨

  حضرموت

٧٧٩٦٥٥٣٥  
  ١٤٤٧٥٢٢٥  محكمة ونيابة طور الباحة  ٩
  ٤٠٣٢١٨٢٠  وذجي الحوطةسور وبوابات المجمع القضائي النم  ١٠
  المجمع القضائي النموذجي الحوطة  ١١

  لحج
٣٥٨٢٥١٢٥٩  

  ٧١٠٢٣٩٠٠  محكمة ونيابة المسراخ  ١٢
  محكمة ونيابة التربة  ١٣

  تعز
٣٦٨٣٨١٠٠  

  ٧٩٢٢٩٧٤٣  إب  محكمة ونيابة القفر  ١٤
  ٩٨١٢١٠٠  ذمار  )دور إضافي(توسعة  محكمة ونيابة جهران   ١٥
  ٦٥٩٦٢٨٠٠  محكمة ونيابة جردان  ١٦
  محكمة ونيابة حبان  ١٧

  ةشبو
٨٧٦٢٦٩٦٠  

  ٧٥٨٨٠٥٠٠  أبين  محكمة ونيابة مودية  ١٨
  ٥٣١٠٦٧٤٠  البيضاء  محكمة ونيابة البيضاء  ١٩
  ١٩٦١٠١١٠  عدن  )دور إضافي(توسعة المحكمة التجارية صيرة   ٢٠
  ٤٨١١٣٥٥٠  عمران  محكمة ونيابة السود  ٢١

 1405678380  اإلجمـــالـــي

  

 



  

 ١٠٩

  يوضح المشاريع قيد التنفيذ المتعثرة التي يجري حالياً معالجتها)   (م جدول رق

  التكلفة  المحافظة  نوع المشروع  م

  ٣٢٥٤٥٣٩٧٣  األمانة  المجمع القضائي النموذجي  ١
  ٩٣٧٩١٨٠٢  )االستراحة والمنتدى(المجمع القضائي   ٢
  ٤٧٦٨٢٥٢٥  المجمع القضائي التجاري  ٣
  ةمحكمة ونيابة اللحي  ٤

  الحديدة
٣٠٥٨٨٧٣٩  

  ٣٨٧٩٦٣٤٠  محكمة ونيابة قطابر  ٥
  محكمة ونيابة صعدة سحار  ٦

  صعدة
٤٨٢٢٢١٣٠  

  ١٦٣٥١٨٣٠  محكمة ونيابة حبيش  ٧
  ٢٣٨٦٢٣١٧  محكمة ونيابة الرضمة  ٨
  ١٣٩٤٨٣٨٦  محكمة ونيابة النادرة  ٩
  محكمة ونيابة السبرة  ١٠

  إب

٤٩٨٧٨٩٨٠  
  ٢٨٨٥٥٨٥٢  الضالع  محكمة ونيابة جبن  ١١
  ٢٣١٩٩١٢٥  محكمة ونيابة مغرب عنس  ١٢
  محكمة ونيابة عتمة  ١٣

  ذمار
٦٦٧٣٧٣٥٠  

  ١٧٦٣٨٥٤٠  المحويت  محكمة ونيابة حفاش  ١٤
  ٤٥٧٠٤٤٠٠  حجة  محكمة ونيابة حجة  ١٥
  ١٠٩٤٦٨٧٨  أبين  سور المجمع القضائي  ١٦
  881659167  اإلجمالي  

  

والنيابات االبتدائية التي تم إعالن مناقـصتها       يوضح المجمعات القضائية ومشاريع المحاكم      )   (جدول رقم 

  والبت فيها

  قيمة العقد  المحافظة  نوع المشروع  م

  ٢٢٧٩٦٧٢٥٢  المحويت  المجمع القضائي المتوسط   ١



 

 

١١٠

١١٠

  قيمة العقد  المحافظة  نوع المشروع  م

  ١٥٤٤٤٣٢٧١  المهرة    الغيظة–المجمع القضائي المتوسط   ٢
  ١٨٥٠٣٠٨٦٦  شبوة   عتق–المجمع القضائي المتوسط   ٣
  ١٣٨٨٢٦٣٣٤  حضرموت   المكال–وسط المجمع القضائي المت  ٤
  ١٣٤٣٢٣٥٢٠  عمران   عمران–المجمع القضائي المتوسط   ٥
  ٣٨٣٩٤٦٥١٩  عدن  )الشيخ عثمان(المجمع القضائي   ٦
  ٨٥٩٤٩٧٧٧  حجة  محكمة ونيابة كعيدنة  ٧
  ٧٩٢٦٠٠١٠  أبين  محكمة ونيابة الوضيع  ٨
  ١٣٠٠٦٨٤٥٢  حجة  محكمة ونيابة المفتاح  ٩
  ١٠٥٤٨٠٢٤٠  تعز  بنةمحكمة ونيابة مق  ١٠
  سيتم إعادة اإلعالن  أبين   زنجبار–المجمع القضائي المتوسط   ١١

  1625296514  اإلجمالي
  



  

 ١١١

  :مقرات المحاكم والنيابات المستأجرة: ثانياً

مقـراً بتكلفـة إجماليـة سـنوية تـصل إلـى            ) ١٣٣(بلغ عدد مقرات المحاكم والنيابات المـستأجرة        

    )   (ح بالجدول رقم ريال، وكما هو موض) ٧٧٩٧٨٤٠٠(

فيما عملت الوزارة على توفير عدد كبير من األراضي الالزمة إلقامة مـشاريع المجمعـات القـضائية              

والمحاكم فيها، سواء من أمالك الدولة أو عن طريق التعاون والتنسيق مع مصلحة أراضي وعقارات الدولة،                

مواقع بإيجـار   ) ٩(اضي المستأجرة من األوقاف     أو شراء أراضي أو استئجارها من األوقاف، وقد بلغت األر         

  ).  (ريال  كما هو موضح في الجدول رقم ) ١٠٠٦٨٢٠(سنوي يصل إلى 

  يوضح العقارات المستأجرة   )   (جدول رقم 

 المحكمة  المحافظة
اإليجــار 

 الشهري
 اإليجار السنوي

 960000 ٨٠٠٠٠ شمال األمانة

 2400000 ٢٠٠٠٠٠ جنوب شرق

 2400000 ٢٠٠٠٠٠  غربجنوب

 1320000 ١١٠٠٠٠ بني الحارث

 540000 ٤٥٠٠٠ المرور

 3960000 ٣٣٠٠٠٠ الشعبة التجارية

 3600000 ٣٠٠٠٠٠ الجزائية المتخصصة

 األمانة

 1200000 ١٠٠٠٠٠ األموال العامة

 2700000 ٢٢٥٠٠٠ االستئناف

 600000 ٥٠٠٠٠ بني مطر

ــنعاء  صـــ
 والجوف

 600000 ٥٠٠٠٠ همدان



 

 

١١٢

١١٢

 المحكمة  المحافظة
اإليجــار 

 الشهري
 اإليجار السنوي

 900000 ٧٥٠٠٠ هم وبني حشيشن

 120000 ١٠٠٠٠ خوالن

 1320000 ١١٠٠٠٠ بالد الروس وبني بهلول

 1200000 ١٠٠٠٠٠ سنحان

 192000 ١٦٠٠٠ صعفان

 600000 ٥٠٠٠٠ أرحب

 48000 ٤٠٠٠ خراب المراشي

 72000 ٦٠٠٠ برط

 480000 ٤٠٠٠٠ االستئناف

 720000 ٦٠٠٠٠ شرق تعز

 960000 ٨٠٠٠٠ غرب تعز

 240000 ٢٠٠٠٠ مقبنة

 720000 ٦٠٠٠٠ صبر

 144000 ١٢٠٠٠ شرعب الرونة

 144000 ١٢٠٠٠ المسراخ

 240000 ٢٠٠٠٠ حيفان

 300000 ٢٥٠٠٠ المرور

 180000 ١٥٠٠٠ األحداث

 1920000 ١٦٠٠٠٠ الشعبة التجارية

 تعز

 840000 ٧٠٠٠٠ األموال العامة

 2724000 ٢٢٧٠٠٠ االستئناف الحديدة وريمة



  

 ١١٣

 المحكمة  المحافظة
اإليجــار 

 الشهري
 اإليجار السنوي

 1080000 ٩٠٠٠٠ شمال الحديدة

 60000 ٥٠٠٠ كسمة

 240000 ٢٠٠٠٠ بالد الطعام

 210000 ١٧٥٠٠ السخنة

 66000 ٥٥٠٠ الجعفرية

 180000 ١٥٠٠٠ جبل رأس

 240000 ٢٠٠٠٠ برع

 240000 ٢٠٠٠٠ الخوخة

 360000 ٣٠٠٠٠ األحداث

 1440000 ١٢٠٠٠٠ الشعبة التجارية

 432000  ٣٦٠٠٠  ر لمركز معلومات ومخزنمق

 2340000 ١٩٥٠٠٠ االستئناف

 360000 ٣٠٠٠٠ غيل با وزير

 360000 ٣٠٠٠٠ الريدة وقصيعر

 720000 ٦٠٠٠٠ حديبو

 360000 ٣٠٠٠٠ األحداث

 1440000 ١٢٠٠٠٠ الشعبة التجارية

 840000 ٧٠٠٠٠ األموال العامة

 حضرموت

 480000  ٤٠٠٠٠  اريةمقر استراحة الشعبة التج

 1560000 ١٣٠٠٠٠ شعبة االستئناف شعبة سيئون



 

 

١١٤

١١٤

 المحكمة  المحافظة
اإليجــار 

 الشهري
 اإليجار السنوي

 720000 ٦٠٠٠٠ القطن

 240000 ٢٠٠٠٠ تريم

 780000 ٦٥٠٠٠ االستئناف

 1080000 ٩٠٠٠٠ غرب إب

 660000 ٥٥٠٠٠ شرق إب

 240000 ٢٠٠٠٠ حزم العدين

 240000 ٢٠٠٠٠ القفر

 240000 ٢٠٠٠٠ الرضمة

 360000 ٣٠٠٠٠ جبلة

 240000 ٢٠٠٠٠ السدة

 240000 ٢٠٠٠٠ محكمة األحداث

 إب

 360000 ٣٠٠٠٠ محكمة الشعر

 120000 ١٠٠٠٠ االستئناف 

 360000 ٣٠٠٠٠ حبيل الريدة

 144000 ١٢٠٠٠ المسيمير
 لحج

 360000  ٣٠٠٠٠  حبيل جبر

 480000 ٤٠٠٠٠ االستئناف

 120000 ١٠٠٠٠ أفلح الشام

 504000 ٤٢٠٠٠ المفتاح

 180000 ١٥٠٠٠ عبس

 حجة

 36000 ٣٠٠٠ كحالن الشرف



  

 ١١٥

 المحكمة  المحافظة
اإليجــار 

 الشهري
 اإليجار السنوي

 180000 ١٥٠٠٠ كحالن عفار

 120000 ١٠٠٠٠ كشر

 300000 ٢٥٠٠٠ قفل شمر

 180000 ١٥٠٠٠ المحابشة

 120000 ١٠٠٠٠ كعيدنة

 300000 ٢٥٠٠٠ الشغادرة

 360000 ٣٠٠٠٠ الجميمة والمغربة

 240000 ٢٠٠٠٠ محكمة بني العوام

 369600 ٣٠٨٠٠ االستئناف

 600000 ٥٠٠٠٠ عتق

 168000 ١٤٠٠٠ عرمة

 180000 ١٥٠٠٠ حبان

 بوةش

 192000 ١٦٠٠٠ مرخة

 540000 ٤٥٠٠٠ االستراحة

 480000 ٤٠٠٠٠ المحويت االبتدائية

 264000 ٢٢٠٠٠ الرجم

 60000 ٥٠٠٠ ملحان

 المحويت

 180000 ١٥٠٠٠ الخبت

 360000 ٣٠٠٠٠ االستئناف

 240000 ٢٠٠٠٠ حيدان

 صعدة

 144000 ١٢٠٠٠ قطابر



 

 

١١٦

١١٦

 المحكمة  المحافظة
اإليجــار 

 الشهري
 اإليجار السنوي

 120000 ١٠٠٠٠ ساقين

 72000 ٦٠٠٠ الظاهر

 120000 ١٠٠٠٠ كتاف

 360000 ٣٠٠٠٠ استراحة القضاة+  االستئناف 

 أبين 480000 ٤٠٠٠٠ أحور

 360000 ٣٠٠٠٠ المحفد

 372000 ٣١٠٠٠ االستئناف

 120000 ١٠٠٠٠ قشن

 120000 ١٠٠٠٠ ستودعمقر م
 المهرة 

 120000 ١٠٠٠٠ الغيضة

 780000 ٦٥٠٠٠ االستئناف

 120000 ١٠٠٠٠ عتمة

 300000 ٢٥٠٠٠ األحداث
 ذمار

 600000  ٥٠٠٠٠  المرور

 1920000 ١٦٠٠٠٠ االستئناف

 480000 ٤٠٠٠٠ دمت

 480000 ٤٠٠٠٠ جبن

 180000 ١٥٠٠٠ جحاف

 420000 ٣٥٠٠٠ الضالع

 300000 ٢٥٠٠٠ الشعيب

 الضالع

 240000 ٢٠٠٠٠ الحصين



  

 ١١٧

 المحكمة  المحافظة
اإليجــار 

 الشهري
 اإليجار السنوي

 180000 ١٥٠٠٠ األزارق

 1872000 ١٥٦٠٠٠ االستئناف

 360000 ٣٠٠٠٠ خارف

 180000 ١٥٠٠٠ المدان

 528000 ٤٤٠٠٠ عيال سريح

 204000 ١٧٠٠٠ السودة

 240000 ٢٠٠٠٠ حبور وظليمة

 240000 ٢٠٠٠٠ ريدة

 180000 ١٥٠٠٠ حوث

 عمران

 399600 ٣٣٣٠٠ قفلة عذر

 1344000 ١١٢٠٠٠ االستئناف
 البيضاء

 180000 ١٥٠٠٠ السوادية

 2040000 ١٧٠٠٠٠ )االستراحة(االستئناف  
 مأرب

 360000 ٣٠٠٠٠ حريب

 480000 ٤٠٠٠٠ االستئناف

 480000 ٤٠٠٠٠ األحداث

 عدن 6600$ $٥٥٠ محكمة الضرائب

 6600$  $٥٥٠  المرور

 اإلجمالي

6485000 
  ريال

١١٠٠ $
 دوالر

ريال 77977300
 دوالر$ ١٣٢٠٠



 

 

١١٨

١١٨

  

  يوضح األراضي المستأجرة(     ) جدول رقم 

ــار   العنوان  بيان  م اإليجــ
  السنوي

أرضية وقف الوزارة ومحكمتي شرق وغرب      ١
  األمانة

  ٣١٩٣٢٠  األمانة

  ١٥٩١٢٠  أرضية وقف المجمع القضائي بذمار٢
  أرضية محكمة جهران آنس٣

  ذمار
٢٠٨٨٠  

وقف محكمة يريم والعـدين وفـرع       أرضية  ٤
  العدين

١٢٧٤٤٠  

  أرضية وقف محكمة حبيش ٥
  إب

١٩٢٦٠  
  ١٠٠٨٠٠  صعدة  أرضية وقف المجمع القضائي بصعدة٦
  ١٢٦٠٠  حجة  أرضية وقف المجمع القضائي بحجة٧
  ١٦٣٤٠٠  حضرموت  أرضية وقف المجمع القضائي بحضرموت٨
  ٦٠٠٠٠  لحج  أرضية وقف المجمع القضائي بلحج٩
  ٢٤٠٠٠  المحويت  أرضية وقف محكمة استئناف المحويت١٠

 1006820 اإلجمـــالـــي

  



  

 ١١٩

يوضح المقرات التي تم تنزيل إيجاراتها لالستغناء عنها نتيجة انتقال المحاكم إلـى             )   ( جدول رقم 

  مباني حكومية

ــار   البيـــــــــــــان  م اإليجــ
  الشهري

  ٧٠٠٠  حجة/ مقر محكمة مبين م١
  ١٠٠٠٠  صعدة/ مر ممقر محكمة غ٢
  ٤٠٠٠  عمران/ مقر محكمة شادة م٣
  ٧٠٠٠  صعدة/ مقر محكمة جماعة م٤
  ٧٠٠٠  صعدة/ مقر محكمة رازح م٥
  ١٠٠٠٠  المهرة/ مقر محكمة حوف م٦
  ١٠٠٠٠  المهرة/ مقر محكمة م٧
  ١٢٠٠٠  عمران/ مقر محكمة ذيبين م٨
  ١٠٠٠٠  أبين/ مقر مخزن االستئناف م٩

 

   وصيانة المبانيالترميمات: ثالثاً

  مقـرات بتكلفـة إجماليـة بلغـت        ) ٨(م  ٢٠٠٤بلغ عدد مباني المحاكم التي تمت صيانتها خالل العام          

  ).  (ريال، كما هو موضع في الجدول رقم ) 3154750(

  يوضح تكلفة ترميمات وصيانة المباني)   (جدول رقم 

  تكلفة الترميم  البيـــــــــــــان  م
  ٢٩٤٧٥٠  متي شمال وجنوب الحديدةترميم مقر استئناف محك١
  ٥٠٠٠٠  صنعاء/ ترميم مقر محكمة أرحب م٢
  ٤٠٠٠٠  ترميم مقر محكمة المحويت٣
  ١٠٠٠٠٠  ترميم مقر محكمة األموال األمانة٤
  ٢٠٠٠٠٠  ترميم مقر محكمة جنوب شرق األمانة٥
  ٩٦٠٠٠٠  ترميم مقر الشعبة التجارية باألمانة٦



 

 

١٢٠

١٢٠

  تكلفة الترميم  البيـــــــــــــان  م
  ١٠٦٠٠٠٠  الحديدة/  السابق مترميم مقر محكمة بالد الطعام٧
  ٤٥٠٠٠٠  صنعاء/ ترميم واستحداث مقر محكمة سنحان م٨

 3154750 اإلجمالي

  



  

 ١٢١

  التجهيزات والمستلزمات: رابعاً

تتبع الوزارة في توزيع التجهيزات والمستلزمات نظام البرامج والخطـط التنفيذيـة المدروسـة مـسبقاً                

وان والمحاكم االستئنافية واالبتدائية في مختلف المحافظات مثل آالت         لالحتياجات األساسية الالزم توفيرها للدي    

التصوير وأجهزة الكمبيوتر والفاكس وتأثيث المكاتب والقاعات وكذلك توفير المطبوعات القضائية الالزمـة             

لتسيير أعمال التقاضي واالهتمام بالجانب الفكري حيث رصدت مبالغ لطبـع وإخـراج الكتـب الـشرعية                 

ية إسهاماً من الوزارة في عملية التأهيل الفكري وتزويد العاملين في السلطة القضائية بكافة األدوات،               والقانون

  .يوضح ذلك)   (وتوفير عدد من وسائل النقل لتغطية المحاكم حسب االعتمادات المتاحة والجدول رقم 

  يوضح شراء المستلزمات والمطبوعات)   (جدول رقم 

  التكلفة  نوع المستلزم

  ٩١٠٦٥٠٠  . شرعية وقانونيةكتب

  37638716  آالت ومعدات وآثاث مكتبي

  ١٩٨٩٣٠٠٠٠  سيارات

  

يوضح الخالصة العامة لما تم صرفه من األثاث والمعدات للديوان وعموم المحاكم للعـام              )   (جدول رقم 

  م٢٠٠٤المالي 

  اإلجمالي  سعر الوحدة  الكمية  اسم الصنف  م
 9449000  429500  ٢٢  آلة تصوير١
 8481000  257000  33  هاز كمبيوترج٢
 48000  3000  16  جهاز تلفون٣
 407000  37000  11  جهاز فاكس٤
 2055096  40296  51  جهاز خازن٥
 330000  55000  6  خزنة حديد صغيرة٦
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١٢٢

  اإلجمالي  سعر الوحدة  الكمية  اسم الصنف  م
 12000  1500  8  خرامة كبيرة٧
 70200  1350  52  خرامة متوسطة٨
 27000  750  36  خرامة صغيرة٩
 47600  3400  14  دباسة كبيرة١٠
 52020  510  102  دباسة صغيرة١١
 360000  24000  15  دوالب حديد وزجاج١٢
 1802000  17000  106  دوالب بابين١٣
 1600000  16000  100   درج٤دوالب سحاب ١٤
 432000  13500  32   درج٣دوالب سحاب ١٥
 162000  27000  6  مكنسة كهربائية١٦
 400000  80000  5  ساعة دوام١٧
 1793000  11000  163  كراسي دوار١٨
 1980000  6000  330  كراسي مسند١٩
 74800  3400  22  قشاطة مكتب٢٠
 390000  130000  3  قاعة محاكم٢١
 L 14  44000  616000مكتب حرف ٢٢
 2457000  27000  91   درج٧مكتب ٢٣
 2924000  17000  172   درج٤مكتب ٢٤
 459000  27000  17  مكتبة زجاجية٢٥
 250000  ٥٠٠٠٠  ٥  طقم استقبال٢٦
 960000  ٨٠٠٠  ١٢٠  كنب جمهور٢٧

 37638716 1330206 1552  اإلجمـــالـــي



  

 ١٢٣

  اإلحصاء القضائي
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١٢٤

تعتمد الوزارة في خططها وبرامجها المستقبلية على ما لديها من إحصائيات مختلفة يتبين من              

خاللها إمكانية إجراء الدراسات التحديثية والتطويريـة والتوسـع فـي تنميـة القـدرات وتوزيـع المهـام                   

  .واالختصاصات

لذا فإنها تولي هذا الجانب جّل اهتمامها من حيث المتابعة والمراجعة، بل وتقييم األداء بناًء على نـسب                  

اإلنجاز لكل محكمة وجهاً، والمستنتجة من هذه اإلحصائيات، وبهذا فإن الوزارة قد عمدت إلى تشكيل اللجان                

  .ها وتنفيذها أوالً بأولالمختصة بحصر القضايا المتراكمة، وكذا النهائية ومتابعة البت في

كما قامت بإعداد الخطط والبرامج التنفيذية المختلفة بناًء على التوقعات اإلحصائية مـن خـالل التقيـيم               

  .والمقارنة إلحصائيات األعوام الماضية والتوقعات المستقبلية

ل العام القـضائي    ونظراً لهذا الدور الذي يلعبه اإلحصاء القضائي، نورد هنا تلخيصاً لما تم إنجازه خال             

م مقارنة باألعوام السابقة لتعكس صورة جلية وواضحة إنجازات المحـاكم فـي نظـر               ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٥

  .القضايا وإصدار األحكام

  :اإلحصاء القضائي: أوالً

بلغ إجمالي عدد القضايا الواردة والمرحلة في مختلـف المحـاكم االسـتئنافية واالبتدائيـة والنوعيـة                 

() وكما هـو موضـح بالجـدول رقـم          %) ٤٩(قضية بنسبة إنجاز    ) ٦٣٣٥٤( إنجاز   قضية تم ) ١٢٨٦٣٠(

  ).  (والجدول رقم 

) اإلدارة العامـة للتخطـيط واإلحـصاء      (وبالرغم من تجاوب كثير من المحاكم في موافـاة الـوزارة            

خر إعـداد   بإحصائياتها إال أن هناك محاكم لم تتجاوب برفع إحصائياتها في المواعيد المحددة، ينتج عنه تـأ               

التقارير اإلحصائية الدورية والسنوية، نأمل مستقبالً اهتمام كافة المحاكم باإلحصائيات القـضائية وااللتـزام              

بموافاتنا بها في فتراتها الزمنية المحددة وبصورة منتظمة حتى يتم عرضها في تقارير دورية تـستفيد منهـا                  



  

 ١٢٥

ر الجهود من الجميع سنحرص أن تصدر التقارير القادمة         قيادة السلطة القضائية في التطوير والتحديث وبتظاف      

  .الدورية والسنوية في مواعيدها المحددة

ــسبة   المتبقية  المنتهية  القضايا المرفوعة  اسم المحكمة نــ

  الإنجاز

  %٥  ٣٩٣٢٢  ٤٧٧٩٩  ٨٧١٢١  ٥٢٠٨٥  ٣٥٠٣٦  المحاكم االبتدائية

  %٣٣  ٢٠٩٢٢  ١٠١٦٨  ٣١٠٩٠  ١١٠٣٧  ٢٠٠٥٣  المحاكم االستئنافية

   %٣٦  ٩١٦  ٥١٧  ١٤٣٣  ٧٤٨  ٦٨٥  الشعب التجارية

  %٦٤  ٢٢  ٣٩  ٦١  ٤٧  ١٤  الشعبة الجزائية المتخصصة

  %٥٠  ٢٩٣٩  ٢٩٢٥  ٥٨٦٤  ٣٣٠٠  ٢٥٦٤  المحاكم التجارية

   %٣٣  ٧٢٤  ٣٥٠  ١٠٧٤  ٤٣٥  ٦٣٩  محاكم األموال العامة

   %٧٧  ٣٣٧  ١١٢١  ١٤٥٨  ١٢٢٥  ٢٣٣  محاكم المرور

   %٨٣  ٨١  ٤٠٥  ٤٨٦  ٤٥٣  ٣٣  محاكم األحداث

  %٧٠   ١٣  ٣٠  ٤٣  ٤٠  ٣  المحكمة الجزائية المتخصصة

   %٤٩  ٦٥٢٧٦  ٦٣٣٥٤  ١٢٨٦٣٠  ٦٩٣٧٠  ٥٩٢٦٠  اإلجمالي العام



 

 

١٢٦

١٢٦

  منها) المرحلة(يبين أنواع القضايا وبيان الوارد والمنتهية والمتبقية )   (جدول رقم 

 نوعية ابتدائية استئنافية

المحافظات الوارد الوارد الوارد

حل
مر

 

ديد
ج
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أمانــــة 
 العاصمة

١٤٧٧٢٧٢٥٤٢٠٢٢٤٠٨١٧٩٤٧%٥٥ ٨١٥١ ١٠٤٨٦١٨١٠٤٩٩٥٣ ٧٦١٨%٢٤ ٣٣٧١ ١٠٤٩ ٤٤٢٠ ١٥١٠ ٢٩١٠

٦ ٨١٤ ١٤٩٦٦٨٢ ٧٩٠ ٧٠٦%٥٣ ٤١٣٢ ٤٥٧٦ ٨٧٠٨ ٤٨٠٢ ٣٩٠٦%٣٠ ١٣٧٦ ٥٨٥ ١٩٦١ ٧٤٤ ١٢١٧ عدن
صـــنعاء 
 والجوف

٠ ٠ ٠ ٠ ٠%٤٨ ٢١١٤ ١٩٥٥ ٤٠٦٩ ٢٦٢٦ ١٤٤٣%٣٦ ٩٠١ ٥١٧ ١٤١٨ ٦٣٧ ٧٨١ #

٦ ٦١٣ ١٣٨٧٧٧٤ ٨٤٦ ٥٤١%٥٨ ٣١٠٨ ٤٣٠٦ ٧٤١٤ ٥١٩٤ ٢٢٢٠%٣٠ ٣٠٨٢ ١٢٩٦ ٤٣٧٨ ١٧٥٥ ٢٦٢٣ تعز
٣ ٦٩٢ ١٢١٦٥٢٤ ٦٥٨ ٥٥٨%٦٣ ٢٤٣١ ٤١٩٠ ٦٦٢١ ٤٥٥٠ ٢٠٧١%٤٤ ٢٦٩٠ ٢١٣٦ ٤٨٢٦ ٩٠١ ٣٩٢٥ الحديدة

٩ ١٤١ ٣٠٧ ٤٤٨ ٢٧٦ ١٧٢%٤٩ ٣٢٣٥ ٣١٤٧ ٦٣٨٢ ٣٢٨٨ ٣٠٩٤%٥٤ ٦٩٦ ٨١٨ ١٥١٤ ٨٨٣ ٦٣١حضرموت
٤ ٣ ٤٦ ٤٩ ٤٥ ٤%٥٩ ٢٧٩٤ ٣٩٧٩ ٦٧٧٣ ٤٤٩٣ ٢٢٨٠%٢٣ ٣١٧٨ ٩٢٣ ٤١٠١ ١١٣٦ ٢٩٦٥ إب

# ٠ ٠ ٠ ٠ ٠%٤٠ ١٣٣٥ ٨٨٧ ٢٢٢٢ ٨٨٨ ١٣٣٤%٦٢ ٢١٣ ٣٤٢ ٥٥٥ ٢٢٧ ٣٢٨ صعدة
٠ ٣٦ ٨٣ ١١٩ ١٠٥ ١٤%٦١ ١١٦٠ ١٨٠٨ ٢٩٦٨ ٢٠٣٦ ٩٣٢%٥٢ ٥١٤ ٥٥١ ١٠٦٥ ٧٠٦ ٣٥٩ ذمار
# ٠ ٠ ٠ ٠ ٠%٦٢ ١٣٣٤ ٢٢١٣ ٣٥٤٧ ٢٣٠٤ ١٢٤٣%٢٥ ١٥٩٥ ٥٣٠ ٢١٢٥ ٧٠٧ ١٤١٨ حجة
٨ ١ ٧ ٨ ٨ ٠%٦٠ ١٣٢٤ ٢٠١٨ ٣٣٤٢ ١٨٩٧ ١٤٤٥%٧٣ ١١٦ ٣١١ ٤٢٧ ٣٦٢ ٦٥ أبين
# ٠ ٠ ٠ ٠ ٠%٥٧ ٦٦٠ ٨٦٠ ١٥٢٠ ٨٥٤ ٦٦٦%٣٥ ١٧٨ ٩٤ ٢٧٢ ١٤٨ ١٢٤ شبوة



  

 ١٢٧

# ٠ ٠ ٠ ٠ ٠%٥٦ ٩٤٢ ١٢٠٤ ٢١٤٦ ١٣٩٢ ٧٥٤%٣١ ٥٨٦ ٢٦٥ ٨٥١ ٢٩٥ ٥٥٦ البيضاء
# ٠ ٠ ٠ ٠ ٠%٥٠ ٢٠٥٣ ٢٠٤٧ ٤١٠٠ ٢٢٦٨ ١٨٣٢%٢٧ ١٠٦٧ ٣٩٥ ١٤٦٢ ٥٠٦ ٩٥٦ لحج

# ٠ ٠ ٠ ٠ ٠%٤٣ ١١٦٤ ٨٧٠ ٢٠٣٤ ١١٣٦ ٨٩٨%٢٤ ٦٥٥ ٢٠٩ ٨٦٤ ٣٠٤ ٥٦٠ المحويت
# ٠ ٠ ٠ ٠ ٠%٥٠ ١٦٠٥ ١٦٣٥ ٣٢٤٠ ١٧٤٩ ١٤٩١%٢١ ٨٨١ ٢٤١ ١١٢٢ ٥٠٦ ٦١٦ الضالع
# ٠ ٠ ٠ ٠ ٠%٥٠ ١٠٠ ١٠١ ٢٠١ ١٦٠ ٤١%٧٢ ١٣ ٣٣ ٤٦ ٣٩ ٧ مأرب
# ٠ ٠ ٠ ٠ ٠%٥٢ ١٥٩٢ ١٧٤٤ ٣٣٣٦ ١٦٧١ ١٦٦٥%٣٤ ٧٠٢ ٣٦٩ ١٠٧١ ٣٨٨ ٦٨٣ عمران
# ٠ ٠ ٠ ٠ ٠%٧٨ ٨٨ ٣٠٦ ٣٩٤ ٢٩١ ١٠٣%٥٧ ٤٦ ٦٠ ١٠٦ ٧٨ ٢٨ المهرة

٣٤٧٢٥٤٥٣٨٩٢٥٤٨٣١٤٠٩٤٤%٣٥٠٣٦٥٢٠٨٥٨٧١٢١٤٧٧٩٩٣٩٣٢٢٥٥%٢٠٧٥٢١١٨٣٢٣٢٥٨٤١٠٧٢٤٢١٨٦٠٣٣ اإلجمالي



 

 

١٢٨

١٢٨

  إنجاز القضايا المتراكمة وتنفيذ األحكام المتعثرة المقيدة لدى المحاكم والنيابات: ثانياً

لـسنة  ) ١٩٤(ار وزير العدل رقـم      بهدف الحد من القضايا المتراكمة وتنفيذ األحكام المتعثرة صدر قر         

  .هـ١٤٢٠م بشأن إنهاء القضايا المتراكمة واألحكام المتعثرة لدى المحاكم والنيابات حتى نهاية عام ٢٠٠٤

هــ  ١٤٢٠وقد تم خالل المرحلة األولى االنتهاء من عملية حصر القضايا واألحكام حتى نهايـة عـام    

قـضية  ) ٣٤٧٥(قضية لدى المحاكم االستئنافية وعدد      ) ٢٧٥٩(قضية منها عدد    ) ٦٢٣٤(وتبين وجود عدد    

  .لدى المحاكم االبتدائية

قـضية منهـا عـدد      ) ٣٦٩٢(وخالل المرحلة الثانية عملت المحاكم بوتيرة عالية نتج عنها الفصل في            

  ).  (قضية ابتدائية، وكما هو موضح في الجدول رقم ) ٢٢٧٧(قضية مستأنفة وعدد ) ١٤١٥(

مـن  %] ٥٩[القول بأن نسبة إنجاز المحاكم بالفصل في القضايا المتراكمة لديها           ومن خالل ذلك يمكننا     

  .هـ١٤٢٠إجمالي القضايا المتراكمة حتى عام 

حكماً جزائياً، تـم    ) ٢١٠٠(فيما تبنى عدد األحكام الجزائية النهائية والمقيدة لدى المحاكم والنيابات عدد            

فيما بلـغ عـدد     ).   ( وكما هو موضح في الجدول رقم ،%)٢١(حكماً وبنسبة إنجاز ) ٤٤٠(االنتهاء من 

قضية وبنـسبة إنجـاز     ) ٣٢(قضية تم االنتهاء من التنفيذ في       ) ٢٨٥(القضايا التنفيذية والمقيدة لدى المحاكم      

، وفي ملحق التقرير تفاصيل إنجاز هذه القضايا في مختلف          )  (وكما هو موضح في الجدول رقم %) ١١(

  .المحاكم والنيابات

 يزال العمل جاٍر حتى يتم االنتهاء من جميع القضايا المتراكمة واألحكام المتعثرة كتجـسيد عملـي                 وال

  .لقرارات وتوصيات المؤتمر القضائي األول

  هـ١٤٢٠يوضح إنجاز القضايا االستئنافية واالبتدائية المتعثرة في عام   )   (جدول رقم 

ــة   المحافظة  م اإل  عدد القضايا المنتهية وأنواعها   وأنواعهاعدد القضايا المتراكمةطبيعـ
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نية
مد

ص  
شخ زاية  ية
ج

رية  
تجا

مال  
إلج
ا نية  ي
مد

ص  
شخ زاية  ية
ج

رية  
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مال  
إلج
ا   ي

٢٥  ٤٦  ٠  ٢١  ٠  ٢٥  ١٨٥  ٢٢  ١٠٥  ١٢  ٤٦  استئنافية
  األمانة١  %

  %٢  ٥  ٠  ٥  ٠  ٠  ٢٥٢  ٦٢  ١٧٠  ٢  ١٨  ابتدائية

٤١  ٦٨  ١١  ١  ٢  ٦٤  ١٩٠  ١١  ١  ٢  ١٧٦  استئنافية
  عدن٢  %

١٦  ٢٢  ١  ١١  ٠  ١٠  ١٣٧  ١٣  ٨٨  ٣  ٣٣  ابتدائية
%  

  %٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٩٢  ٠  ٦٩  ١  ٢٢  استئنافية
ــنعاء ٣ صـ

٥١  ٥٧  ٠  ٥٠  ٣  ٤  ١١١  ٠  ٨٥  ١٠  ١٦  ابتدائية  والجوف
%  

٣٢  ١١٥  ٠  ٠  ٤٦  ٥٩  ٣٥٩  ٠  ٠  ٩٩  ٢٦٠  استئنافية
  تعز٤  %

  %٧  ٨  ١  ٧  ٠  ٠  ١٢٢  ٣  ١١٩  ٠  ٠  ابتدائية
  %٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  يةاستئناف

  حضرموت٥
٧١  ١١٣  ٠  ١٠٨  ٠  ٥  ١٥٩  ٠  ١٥٠  ٠  ٩  ابتدائية

%  

٤٤  ١٢٦  ٠  ٣  ١٧  ١٠٦  ٢٨٦  ٠  ٣٧  ٢٦  ٢٢٣  استئنافية
  إب٦  %

  %٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ١٧  ٠  ١٢  ٢  ٣  ابتدائية

٩٦  ٧٤  ٠  ٢  ٢٣  ٤٩  ٧٧  ٠  ٤  ٢٣  ٥٠  استئنافية
  ذمار٧  %

٩٩  ٦٩٥  ٠  ١٠٧  ٢٦٠  ٣٢٩  ٧٠٤  ٠  ١٠٨  ٢٦١  ٣٣٥  ابتدائية
%  

  شبوة٨  %٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  استئنافية
  %٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ١١  ٠  ٤  ٠  ٧  ابتدائية

٦٢  ٨  ٠  ١  ٠  ٧  ١٣  ٠  ٦  ٠  ٧  استئنافية  البيضاء٩
%  



 

 

١٣٠

١٣٠

  عدد القضايا المنتهية وأنواعها   وأنواعهاعدد القضايا المتراكمة
  المحافظة  م

ــة  طبيعـ
نية  القضايا

مد
ص  
شخ زاية  ية
ج

رية  
تجا

مال  
إلج
ا نية  ي
مد

ص  
شخ زاية  ية
ج

رية  
تجا

مال  
إلج
ا   ي

بة 
ــس

ــ
نـ

ازة
إلنج

ا
  

٢٧  ٢٠  ٠  ٢٠  ٠  ٠  ٧٥  ٠  ٧٥  ٠  ٠  ابتدائية
%  

١٣٥  ٩  ٧٥٥  ٥٩  ٥٣٣  استئنافية
٦  

٦٦  ٨٩٣  ٠  ٧٥٥  ٤٥  ٩٢
  الحديدة١٠  %

١١٣  ١٥٢  ٥٨  ابتدائية
٩  

١٣٩  ٤٩
٨  

١١٤  ٠  ٩٩٠  ١١٢  ٤٧
٩  

٨٢
%  

  لحج١١  %٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ١١٤  ٠  ٥  ٠  ١٠٩  استئنافية
  %٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٦٧  ٠  ٥١  ٣  ١٣  ابتدائية
  %٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  استئنافية

  أبين١٢
٨٣  ١١٠  ٠  ١٠٨  ٠  ٢  ١٣٢  ٠  ١٣٠  ٠  ٢  ابتدائية

%  

١٠٠  ١  ٠  ٠  ٠  ١  ١  ٠  ٠  ٠  ١  استئنافية
  عمران١٣  %

٢٦  ٤١  ٠  ٢٢  ٨  ١١  ١٥٧  ٠  ١٢١  ١٢  ٢٤  ابتدائية
%  

٥٠  ٢  ٠  ٠  ٠  ٢  ٤  ٠  ٠  ٠  ٤  استئنافية
  المحويت١٤  %

  %٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٢٩  ٠  ٥  ٨  ١٦  ابتدائية

٩٨  ٦١  ٠  ٠  ٠  ٦١  ٦٢  ٠  ٠  ٠  ٢  استئنافية
  حجة١٥  %

  ابتدائية
  

٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠%  

٥٣  ٨  ٠  ٠  ٠  ٨  ١٥  ٠  ٠  ٠  ١٥  استئنافية
  صعدة١٦  %

٤٢  ٢٨  ٠  ٢٠  ٤  ٤  ٦٦  ٠  ٢٦  ٧  ٣٣  ابتدائية
%  



  

 ١٣١

  عدد القضايا المنتهية وأنواعها   وأنواعهاعدد القضايا المتراكمة
  المحافظة  م

ــة  طبيعـ
نية  القضايا

مد
ص  
شخ زاية  ية
ج

رية  
تجا

مال  
إلج
ا نية  ي
مد

ص  
شخ زاية  ية
ج

رية  
تجا

مال  
إلج
ا   ي

بة 
ــس

ــ
نـ

ازة
إلنج

ا
  

  %٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ١  ٠  ١  ٠  ٠  استئنافية
  الضالع١٧

٧٩  ٢٣  ٠  ٢٢  ٠  ١  ٢٩  ٠  ٢٨  ٠  ١  ابتدائية
%  

٧٥  ٣  ٠  ٠  ٠  ٣  ٤  ٠  ٠  ٠  ٤  استئنافية
%  ١٨

ــعبة  شــ
  سيئون

٤٤  ٤  ٠  ٣  ٠  ١  ٩  ٠  ٨  ٠  ١  ابتدائية
%  

١٥١  استئنافية
٢  

٢٧٥  ٤٢  ٩٨٣  ٢٢٢
٩  

١٤١  ١١  ٧٨٣  ١٣٤  ٤٨٧
٥  

٥١
إجمالي القـضايا     %

  في المحاكم 
٢٣١  ٤٦٠  ٥٦٩  ائيةابتد

٩  
٣٤٧  ١٢٧

٥  
١٤٧  ٣٨٧  ٤١٤

٤  
٢٢٧  ٢

٧  
٦٦
%  

٢٠٨  اإلجمالي العام
١  

٣٣٠  ٦٨٢
٢  

٦٢٣  ١٦٩
٤  

٢٢٥  ٥٢١  ٩٠١
٧  

٣٦٩  ١٣
٢  

٥٩
%  

  



 

 

١٣٢

١٣٢

  هـ١٤٢٠يوضح القضايا التنفيذية المقيدة لدى المحاكم من عام     )   (جدول رقم 

  بالتنفيذعدد القضايا المنتهية   عدد القضايا التنفيذية المتراكمة
  المحافظة  م

نية
مد

ص  
شخ   ية

رية
تجا

مال  
إلج
ا نية  ي
مد

ص  
شخ   ية

رية
تجا

مال  
إلج
ا   ي

نسبة 
اإلنجا

  ز
  %٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ١١٢  ١٠  ١٠  ٩٢  األمانة١
  %٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٢٥  ٠  ١  ٢٤  صنعاء والجوف٢
  %٥  ٢  ٠  ٠  ٢  ٤١  ١٠  ٢  ٢٩  تعز٣
  %١٥  ٢  ٠  ٠  ٢  ١٣  ٠  ٤  ٩  حضرموت٤
  %٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٣  ٠  ٠  ٣  إب٥
  %٨٧  ٢٠  ٠  ٤  ١٦  ٢٣  ٠  ٥  ١٨  ذمار٦
  %٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٤  ٠  ٠  ٤  شبوة٧

١٠٠  ٣  ٠  ٠  ٣  ٣  ٠  ٠  ٣  البيضاء٨
%  

  %٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٤١  ٣٠  ٤  ٧  الحديدة٩
  %٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٢  ٠  ٠  ٢  لحج١٠
  %٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ١  ٠  ٠  ١  أبين١١
  %٤٤  ٤  ٠  ١  ٣  ٩  ٠  ٣  ٦  عران١٢
  %٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٢  ٠  ١  ١  المحويت١٣
  %٣٣  ١  ٠  ١  ٠  ٣  ٠  ٠  ١  صعدة١٤
  %٣٣  ٠  ٠  ١  ٠  ٣  ٠  ١  ٢  الضالع١٥
  %٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٢  ٠  ٠  ٢  شعبة سيئون١٦

  %١١  ٣٢  ٠  ٦  ٢٦  ٢٨٥  ٥٠  ٣١  ٢٠٤  اإلجمالي
 

يوضح عدد األحكام الجزائية النهائية والمقيدة لدى المحاكم والنيابات حتى سـنة               )   (جدول رقم 

  هـ١٤٢٠

ــام    المحافظة  م ــدد األحك ع
  الجزائية المقيدة

ــام   ــدد األحك ع
  المنتهية

  نسبة اإلنجاز



  

 ١٣٣

ــام    المحافظة  م ــدد األحك ع
  الجزائية المقيدة

ــام   ــدد األحك ع
  المنتهية

  نسبة اإلنجاز

  %٨  ٣١  ٣٦٥  األمانة١
  %٤٤  ٤  ٩  عدن٢
  %٠  ٠  ١٥٧  صنعاء والجوف٣
  %١  ٣  ٢٦٧  تعز٤
  %٠  ٠  ٣  حضرموت٥
  %١  ١  ١٠٥  إب٦
  %٧٧  ٣٩٦  ٥١١  ذمار٧
  %٠  ٠  ٥  شبوة٨
  %٠  ٠  ٣١  البيضاء٩
  %١  ٢  ٣١٦  الحديدة١٠
  %٠  ٠  ٣٨  لحج١١
  %٠  ٠  ١٦  أبين١٢
  %٠  ٠  ١٥٨  عمران١٣
  %٠  ٠  ٩  المحويت١٤
  %٠  ٠  ٥  حجة١٥
  %٠  ٠  ٨  صعدة١٦
  %١  ١  ٨٧  الضالع١٧
  %١٧  ١  ٦  المهرة١٨
  %٢٥  ١  ٤  شعبة سيئون١٩

  %٢١  ٤٤٠  ٢١٠٠  اإلجمالي
  

  تفعيل دور أجهزة السلطة القضائية في معالجة قضايا الثأر: ثالثاً

رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء األعلى نحـو تفعيـل دور أجهـزة    / تلبية لتوجيهات فخامة األخ  

رة الثأر من خالل تنفيذ األحكام وإنهاء القضايا المتراكمة وسرعة إجراءات           السلطة القضائية في الحد من ظاه     



 

 

١٣٤

١٣٤

التقاضي عقد في المعهد العالي للقضاء اللقاء التشاوري لرؤسـاء محـاكم االسـتئناف بمختلـف                

محافظات الجمهورية كرس بشكل رئيس لمناقشة األفكار والرؤى والمقترحات لمعالجة قضايا الثـأر، وقـد                

دد من القرارات والتوصيات وتشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة العدل وتضم في عضويتها عدد              خرج اللقاء بع  

من رؤساء المحاكم االستئنافية وذلك للعمل وبشكل سريع على وضع الـضوابط لقـضايا الثـأر وعالقتهـا                  

 بـشأن   م٢٠٠٤لسنة  ) ١٥٠(بالمحاكم، وقد باشرت اللجنة مهامها وتم إعداد مشروع القرار الجمهوري رقم            

إنشاء وتشكيل لجنة وطنية عليا لمعالجة قضايا الثأر برئاسة نائب رئيس الوزراء وزيـر الماليـة وعـضوية          

وزراء العدل والداخلية واإلدارة المحلية وأربعة من رجال القضاء المشهود لهم بالكفاءة والخبرة كخطوة جادة               

ن إخالل بـاألمن وإعاقـة العمليـة التنميـة          القضاء على ظاهرة الثأر لما تمثله هذه الظاهرة م         على طريق 

  .واالستثمار

علـوي  / وقد تم خالل الفترة الماضية البدء بتنفيذ هذا القرار حيث عقدت اجتماعها األول برئاسـة األخ               

  .السالمي نائب رئيس الوزراء وزير المالية

ة هـذه الظـاهرة   وقد استعرضت اللجنة قرار اإلنشاء وما تضمنه من مهام واختصاصات تتعلق  بمعالج    

وآثارها والحد منها، وأقرت البدء باستكمال هيكلة اللجنة وإعداد الخطوات المتعلقة بالتكوينات المتفرعة عنها              

  .والمتمثلة باللجنة الفنية المساعدة للجنة العليا واللجان المساعدة بالمحافظات وسكرتارية اللجنة

ة المحلية واألوقاف واإلعالم كالً فيما يخصه، باتخـاذ         وتم تكليف األخوة وزراء العدل والداخلية واإلدار      

اإلجراءات الالزمة المتعلقة بتفعيل دور المحاكم للنظر بصفة االستعجال في قضايا اإلخالل باألمن واإلسراع              

بإصدار األحكام وتنفيذها وفقاً للقوانين ودور األجهزة األمنية في متابعة وضبط المتهمين في قـضايا القتـل                 

، وإلزام المشايخ والشخصيات االجتماعية، والذين يأوون مثل هؤالء المتهمين على تسليمهم للـسلطات              والثأر

المختصة وإعداد خطة توعية إرشادية من منطلق مبادئ وأحكام وتعاليم الدين اإلسالمي الحنيف، تبين موقف               

مع والسكينة العامة،   وسلبياتها الخطيرة على المجت   الشريعة اإلسالمية من هذه الظـاهرة، وآثارهـا        



  

 ١٣٥

يلزم بها خطباء المساجد والوعاظ، ورفعها للجنة الوطنية العليا، وإعداد خطة إعالمية متكاملة تـشمل كافـة                 

 للتوعية بظاهرة الثأر ومخاطرها وانعكاسـاتها الـسلبية       – المسموعة، والمرئية، والمقروءة     –وسائل اإلعالم   

تفاعل اإليجابي معها، ورفعها للجنة الوطنية العليا ومتابعة محافظي         على المجتمع، والمسيرة التنموية وإيجاد ال     

  .المحافظات برفع التقارير عن مستوى أداء وإنجاز اللجان الفرعية لمهامها

وقد قامت وزارة العدل بتنفيذ ما أسند إليها من خالل إصدار التعميمات والمنشورات إلى مختلف المحاكم                

  .نافية في محافظات الجمهوريةوالنيابات االبتدائية واالستئ

.فيمــا بــدأت المحــاكم االبتدائيــة واالســتئنافية بحــصر وإنجــاز قــضايا الثــأر        



 

 

١٣٦

١٣٦

  النيابة العامة

 



  

 ١٣٧



 

 

١٣٨

١٣٨

وتقـوم بعملهـا    .النيابة العامة هيئة من هيئات السلطة القضائية تهدف إلى تحقيق غاية العدل           

بمقتضيات المصلحة العامة ال فرداً عادياً يتنازع       باعتبارها جهازاً من أجهزة الدولة يسعى إلى الحقيقة مدفوعاً          

  .مع المتهم، فالنيابة خصم غير عادي، إذ تسعى إلى إظهار الحقيقة المجردة ولو لصالح المتهم

و هي التي أنيط بها متابعة سير القضايا ابتداًء من إدارة أعمال االستدالل ومباشرة التحقيـق االبتـدائي                  

مثيل االتهام والمبادرة إلى تنفيذ األحكام الواجبة التنفيذ والصادرة فـي الـدعوى             حتى اإلحالة إلى المحاكم وت    

  .الجنائية

باإلضافة إلى إبداء الرأي في الطعون على األحكام والقرارات الجزائية وغيرهـا والتـدخل الوجـوبي                

 لـم يكـن لهـم       والجوازي في الحاالت التي نص عليها القانون، كالتدخل في الدعاوى الخاصة بالقصار، إذا            

  .إلخ... وصي أو ولي ومن في حكمهم والغائبين والمفقودين ودعاوى الحسبة

باإلضافة إلى اإلشراف والتفتيش على السجون ومراكز التوقيف والمؤسسات اإلصالحية لألحداث للتأكد            

االسـتقرار  من مشروعية الحبس والتوقيف سعياً منها في تطبيق النظام واحترام سيادة القانون والذي يحقـق                

  .العام

والنيابة العامة كهيئة قضائية حديثة أنشأت لتواكب األنظمة القضائية المعاصرة التـي اهتمـت بحمايـة                

  .الحقوق والحريات مثل ذلك مكسباً من مكاسب الثورة اليمنية وترجمة حقيقية لمضامينها وأهدافها

ة رئيس مجلس القضاء األعلـى حفظـه        رئيس الجمهوري / حيث تولي القيادة السياسية ممثلة بفخامة األخ      

اهللا، مرفق القضاء بصفة عامة والنيابة العامة بصفة خاصة رعاية واهتماماً بالغين، لما لهذا الجانب من أهمية                 

م ٢٠٠٤في حياة المجتمعات اإلنسانية وأمنها واستقرارها، ونتناول في تقريرنا هذا أهم إنجازات النيابة لعـام                

تب النائب العام، العدد الثالث، بهدف إلقاء الضوء على المستوى الذي وصلت إليـه              استخلصناه من تقرير مك   

  .ودورها الهام الذي تضطلع به



  

 ١٣٩

  :نشاط النيابة العامة في ممارسة الدعوى الجزائية: أوالً

أظهرت النيابة العامة من خالل ممارسة الدعوى الجزائية جانباً مـن نـشاطها مـن خـالل النـشرات          

  . تعنى بإصدار التقارير السنويةاإلحصائية التي

وفي هذا التقرير نستعرض أهم األعمال التي أنجزتها النيابة العامة على مستوى مكتب النائـب العـام                 

  .والنيابات االستئنافية واالبتدائية في عموم محافظات الجمهورية

ة إلى النيابات العامة    ولعل هذا التقرير من خالل ما عكسه من أرقام وبيانات يوضح عدد القضايا الوارد             

ويساعد على استخالص النتائج التي تشكل أرضية صالحة للتطوير والتحديث بهدف وضع الخطط والبـرامج               

المستقبلية في كافة المجاالت بما يواكب روح العصر ويلبي حاجة التوسع الحاصل فـي أعمالهـا النوعيـة                  

يوضح مستوى اإلنجاز مقارنـة     )   (رقم والمتخصصة على مستوى كافة محافظات الجمهورية، والجدول 

  .باألعوام السابقة

  

  

  يوضح مستوى اإلنجاز مقارنة باألعوام السابقة)   (جدول رقم 

  الفترة
 

  الفترة
 

  الفترة
 

ــاير النوع  -ينــ
  ديسمبر
 م٢٠٠١

   يونيو-يناير
 م٢٠٠٢

ــو  -يوليــ
  ديسمبر
 م٢٠٠٢

ــاير  -ينــ
  ديسمبر
 م٢٠٠٣

ــاير  -ينــ
  ديسمبر
 م٢٠٠٤

  الفارق بين

٢٠٠٣  -   

 م٢٠٠٤

 ٩٥١ ٩٦٣٨ ٨٦٨٧ ٤٠٨٩ ٤٤٥٢ ٨١٩٩ الجسيمة

 ٤٥٨٢ ٢٥٤٥٠ ٢٠٨٦٨ ١٠٤١٥ ٩٦١٨ ١٦٥٤١ غير الجسيمة

  ٢٦  ٢٧٥٠  ٢٧٢٤  ١٢٨٢  ١٤٢٠  ٣٤٢٠  المخالفات
  ٢٤٦  ١٩٧٧  ١٧٣١  ٢٠١٢  ٩٣٧  ٢٣٣٥  الشكاوى اإلدارية



 

 

١٤٠

١٤٠

  ١١٠  ٤٠٥  ٢٩٥  ١٩٩  ١٢٨  ٣٢٠  العوارض
  ٥٩١٥  ٤٠٢٢٠  ٣٤٣٠٥  ١٧٩٩٧  ١٦٥٥٥  ٣٠٨١٥  اإلجمالي
  



  

 ١٤١

  :نشاط هيئة التفتيش القضائي: ثانياً

م أعمال تفتيشية دورية ومفاجئة استهدف إجراء التفتيش على         ٢٠٠٤نفذت هيئة التفتيش القضائي خالل عام       

عضواً في مختلف نيابات الجمهورية، وتم إخطارهم بنتائج التفتيش الدوري، وكمـا هـو              ) ٤٦٣(أعمال عدد   

ما ساهمت الهيئة وشاركت بإعداد مشروع حركة التنقالت التي         ، ك )    (موضح في الجدول رقم 

(أقرت من مجلس القضاء األعلى، ودراسة العديد من المواضيع المختلفة، وكما هو موضع في الجدول رقم                 

  .(  

  التفتيش الدوري على أعضاء النيابةنتائجيوضح (     )  رقم جدول

 دونمتوسط  المتوسطفوقكفؤ الدرجة
المتوسط

جمالياإل

ــيس رئـ
 ١١ ٠ ٠ ١١ ٠ أولنيابة

ــيس رئـ
 نيابة أ

٣٤ ٠ ٢ ٣١ ١ 

ــيس رئـ
 نيابة ب

٥٢ ١ ٤ ٤٧ ٠ 

ــل وكيـ
 نيابة أ

٨٣ ٠ ٨٠٣ ٠ 

ــل وكيـ
 نيابة ب

٤١ ١ ٨ ٣٢ ٠ 

مــساعد
 نيابة أ

٢٢٦ ٦ ٣٦ ١٨٤ ٠ 

مــساعد
 نيابة ب

١٥ ١ ٣ ١١ ٠ 

معــاون
 نيابة

١ ٠ ٠ ١ ٠ 

 ٤٦٣ ٩ ٥٦ ٣٩٧ ١ اإلجمالي



 

 

١٤٢

١٤٢

 العام

  

  

  

11 34
52

83

41

226

15 1 رئيس نيابة أول
رئيس نيابة أ
رئيس نيابة ب
وآيل نيابة أ
وآيل نيابة ب
مساعد نيابة أ
مساعد نيابة ب
معاون نيابة



  

 ١٤٣

  

  بالنيابةالتفتيشيوضح األعمال التي قامت بها هيئة (        )  رقم جدول

 العدد البيــــــــــــــان

 ٤٦٣  تم إجراء التفتيش الدوري عليهمالذين 

 ٨٥  حركة التنقالت بقرار جمهوريفي المعينون

 ٣  النيابة بقرار جمهوريمن المنقولون

 ٣١١  مجلس القضاء األعلىبقراراتالت   التنقحركة  همتشمل الذين

 ٦٦  من النائب العامبقرارات والمنتدبون المكلفون

 ١٠٨  بدرجة معاون نيابةالعدل بقرارات وزير المعينون

 ٣ )ب( وزير العدل درجة مساعد نيابة بقرارات المعينون

 ٢  ترقيتهم أو تسوية أوضاعهم بقرارات وزير العدلتم الذين

 ١٨  بقرارات وزير العدلوالمكلفون ونالمنتدب

 األعضاء

 ٣٩  بالتقاعدمعاشهم لربط  للتأمينات المحالون

 النيابات ١٤ التنقالت تم إنشاؤها في حركة التي
 ١٢  دمجها في حركة التنقالتتم التي

 ١٦٦ النيابات على شئون أعمال المعروضة

 ٦٠٠  شئون األعضاءعلى المعروضة

 ١١١  شئون السجناءعلى المعروضة

 ٢٠٢  شئون الشكاوىعلى المعروضة

 ١٠٩  الهيئة للفحص والتقييمعلى المعروضة

 ٢٥١  شئون اإلحصاءعلى المعروضة

 ٣٤٤ النائب العام بالدراسة والرأي/  الهيئة لألخمن المرفوعة

 المواضيع

 ٦٩  اجتماعات مداوالت الهيئةعلى المعروضة

 ١٤٥  العامالنائباوى أو التكليف المباشر من األخ  المفاجئ بناًء على الشكالتفتيش

 ١١٣  التي تم بحثها من نتائج التفتيش الدوريالتظلمات

 ٥١  والمالحظاتالتنبيهات

 ١٦٠٣ الصادر
 اإلجمالي

 ٢٤٢٨ الوارد



 

 

١٤٤

١٤٤

  ثالثاً نيابة النقض والمكتب الفني

 أعـوام سـابقة والـواردة       قضية من القضايا المرحلـة مـن      ) ٨١٨(قامت نيابة النقض بالتصرف في      

  ).  (م، وكما هو موضح بالجدول رقم ٢٠٠٤والمتصرف فيه خالل العام 

  ).  (قضية خالل العام، وكما هو موضح بالجدول رقم ) ٧٨٨(كما قام المكتب الفني بالتصرف بعدد 

 قضية إلى مكتب رئاسة الجمهورية للمصادقة عليها واسـتقبال عـدد          ) ١٧٧(باإلضافة إلى إرسال عدد     

  ).  (قضية معادة، وكما هو موضح بالجدول رقم ) ١٣٩(

فيما تم إصدار عدة تعاميم متعلقة بالعطلةالقضائية وأوضاع الالجئين ، ونشر الوعي القـانوني والثقافـة                

  .رسالة ووثيقة من منظمات حقوق اإلنسان) ٤٤(كما تم ترجمة عدد ... المعرفية ألعضاء النيابة العامة

 فـي  والمتبقية   ا يوضح القضايا المرحلة من أعوام سابقة والواردة والمتصرف فيه         (        ) رقم   جدول

  نيابة النقض

 المجموع م٢٠٠٤ العام خالل سابقة من أعوام مرحلة السنة

 العدد الجهة
المتصرف

 فيه
 العدد المتبقي

المتصرف
 فيه

 المتبقي
المتصرف

 فيه
 المتبقي

 اإلجمالي
 العام

 ٣٤ ٧ ٢٧ ٧ ٢٥ ٣٢ ٠ ٢ ٢ األمانة جنوب

 ٦٥ ٥ ٦٠ ٥ ٥٧ ٦٢ ٠ ٣ ٣  األمانةشمال

 ٤٢ ٥ ٣٧ ٥ ٣٥ ٤٠ ٠ ٢ ٢  والجوفصنعاء

 ٤٥ ٥ ٤٠ ٥ ٣٩ ٤٤ ٠ ١ ١ عدن

 ١٤٧ ١٠ ١٣٧ ١٠ ١٣٤ ١٤٤ ٠ ٣ ٣ تعز

 ٦٩ ٨ ٦١ ٨ ٦٠ ٦٨ ٠ ١ ١ الحديدة

 ٨٢ ١٤ ٦٨ ١٤ ٦٧ ٨١ ٠ ١ ١ حضرموت

 ٥٧ ٣ ٥٤ ٣ ٥٢ ٥٥ ٠ ٢ ٢ ذمار

 ٨٢ ١٠ ٧٢ ١٠ ٦٩ ٧٩ ٠ ٣ ٣ إب

 ٣٩ ٣ ٣٦ ٣ ٣١ ٣٤ ٠ ٥ ٥ حجة



  

 ١٤٥

 المجموع م٢٠٠٤ العام خالل سابقة من أعوام مرحلة السنة

 العدد الجهة
المتصرف

 فيه
 العدد المتبقي

المتصرف
 فيه

 المتبقي
المتصرف

 فيه
 المتبقي

 اإلجمالي
 العام

 ٣٦ ٧ ٢٩ ٧ ٢٨ ٣٥ ٠ ١ ١ عمران

 ٤١ ٩ ٣٢ ٩ ٣٠ ٣٩ ٠ ٢ ٢ لحج

 ٢٣ ٣ ٢٠ ٣ ١٩ ٢٢ ٠ ١ ١ شبوة

 ٧ ٢ ٥ ٢ ٥ ٧ ٠ ٠ ٠ المهرة

 ٣٢ ٢ ٣٠ ٢ ٢٨ ٣٠ ٠ ٢ ٢ الضالع

 ٢٤ ٠ ٢٤ ٠ ٢٣ ٢٣ ٠ ١ ١ المحويت

 ٦ ١ ٥ ١ ٤ ٥ ٠ ١ ١ صعدة

 ٣ ٠ ٣ ٠ ٢ ٢ ٠ ١ ١ مأرب

 ٤٦ ١١ ٣٥ ١١ ٣٤ ٤٥ ٠ ١ ١ بيضاءال

 ٢٨ ٦ ٢٢ ٦ ٢٠ ٢٦ ٠ ٢ ٢ أبين

 ٢ ٠ ٢ ٠ ٢ ٢ ٠ ٠ ٠ ريمة

 ١٤ ٤ ١٠ ٤ ١٠ ١٤ ٠ ٠ ٠  المتخصصةالجزائية

 ١٢ ٣ ٩ ٣ ٩ ١٢ ٠ ٠ ٠  العسكريةالنيابات

 ٩٣٦ ١١٨ ٨١٨ ١١٨ ٧٨٣ ٩٠١ ٠ ٣٥ ٣٥ العام اإلجمالي

  

  



 

 

١٤٦

١٤٦

رسم بياني بإجمالي القضایا المرحلة من أعوام سابقة والمتصرف فيها والمتبقية في نيابة النقض
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٣٠٠
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٩٠٠

مرحلة من أعوام سابقة خالل العام ٢٠٠٤م

المتصرف فيها

المتبقي



  

 ١٤٧

  

  في المكتب الفنيالمتصرف فيه الواردة واالقضايايوضح (     )  رقم جدول

ــوع نـ
 القضية

 التماس  وجوبيعرض
ــشكاوى الـــ

 والعرائض
 لمصلحةالطعن
 القانون

 استطالع
ــرة ــثفت  البح
 والتحقيق

  بالنقضالطعن
 من القرارتظلم
  جهبأال

 اإلجمالي  استردادقضايا

 الشعبة
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 ٢٩٨٢٩٦٢ ٠     ٠     ٠     ٠     ٠     ٠ ٣ ٣ ٢ ٨ ١٠ ١٠٨١٠٨٠ ١٧٧١٧٧٠المراجعة

 ٤٣١٤١٩١٢ ٠     ٠ ٧ ٧ ٠ ٤٢ ٤٢ ٠ ١٢ ١٢ ٢٢٥٢٢٥٠ ٠     ١٤٥١٣٣١٢ ٠     ٠    الفحص

 ٢ ٧٣ ٧٥ ٠ ٢٨ ٢٨ ٠     ٠     ٠     ٠ ٢ ٢ ٠     ٢ ٤٣ ٤٥ ٠     ٠    الشكاوى

 اإلجمالي
 العام

٨٠٤٧٨٨١٦ ٠ ٢٨ ٢٨ ٠ ٧ ٧ ٠ ٤٢ ٤٢ ٠ ١٢ ١٢ ٢٢٧٢٢٧٠ ٠ ٣ ٣ ٢٠٠١٨٤١٦ ١٠٨١٠٨٠ ١٧٧١٧٧٠ 



 

 

١٤٨

١٤٨

المراجعة الفحص الشكاوى



  

 ١٤٩

 الرئاسةيوضح األحكام المرسلة إلى مكتب الرئاسة للمصادقة والوثائق المعادة من (         )  رقم جدول
 الجهة الرئاسة من وارد

 إلــىصــادر
 المجموع سابقة ألعوام م٢٠٠٤ لعام الرئاسة

 العاماإلجمالي

 ١٣ ٦ ٣ ٣ ٧  العاصمةنةأما شمال

 ٨ ٣ ٢ ١ ٥  العاصمةأمانة  جنوب

 ٢٣ ١٠ ٥ ٥ ١٣  والجوفصنعاء

 ١٠ ٤ ١ ٣ ٦ عدن

 ٤٠ ١٦ ٧ ٩ ٢٤ تعز

 ٣ ١ ٠ ١ ٢  حضرموت- المكال

 ٦ ١ ٠ ١ ٥  حضرموت- سيئون

 ١٩ ٩ ٧ ٢ ١٠ الحديدة

 ٤٨ ٢٧ ١٩ ٨ ٢١ إب

 ٤ ١ ١ ٠ ٣ لحج

 ١٤ ٦ ٢ ٤ ٨ أبين

 ٢٩ ١١ ٦ ٥ ١٨ ذمار

 ١٣ ٧ ٣ ٤ ٦ البيضاء

 ٣ ٢ ١ ١ ١ صعدة

 ٤ ٢ ٢ ٠ ٢ المحويت

 ٢٧ ١٢ ٦ ٦ ١٥ حجة

 ١٥ ٦ ٢ ٤ ٩ الضالع

 ١١ ٦ ٣ ٣ ٥ شبوة

 ١ ١ ١ ٠ ٠ المهرة

 ٢ ١ ٠ ١ ١ مأرب

 ١ ٠ ٠ ٠ ١ الجوف

 ١٤ ٥ ٥ ٠ ٩ عمران

 ٣ ٠ ٠ ٠ ٣  المتخصصةالجزائية

 ٥ ٢ ١ ١ ٣  العسكريةالنيابات

 ٣١٦ ١٣٩ ٧٧ ٦٢ ١٧٧ العام اإلجمالي

 



 

 

١٥٠

١٥٠

إجمالي القضایا المرحلة من أعوام سابقة والمتصرف فيها والباقية في نيابة النقض
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 ١٥١

  نيابات األموال العامة والنيابات العسكرية: رابعاً

إن حق المجتمع في حماية المال العام يعد من األمور الملحة الستقرار المعامالت ومحاربة الفساد، حيث                

بلغ عدد قضايا استطالع الرأي الواردة والمتصرف فيه في مكتب محامي عام األموال العـام خـالل العـام                   

ريـال  ) ١٩٢٨٠٩٥١٨٧,١٨(وتم إعـادة مبلـغ      )   (قضية وكما هو موضح بالجدول رقم ) ٢٧٣(م ٢٠٠٤

يوضح ذلـك، وبلـغ إجمـالي المبـالغ التـي تقـرر إعادتهـا               )   (دوالر، والجدول رقم ) ٢٧٥٠(و

دوالر إلى الخزينة العامة وإلى جهات أخرى عبر نيابـات األمـوال            ) ١٢,٠١٩(ريال و   ) ٢٠٠١٧٤١٧٨١(

  (    ). وكما هو موضح بالجدول رقم العامة،

قضية ما بين جسيمة ومـستأنفة وفحـص واسـتطالع رأي           ) ١٥١(كما أن النيابات العسكرية تصرفت في       

وعرائض مختلفة باعتبارها نيابات نوعية تعنى بالتحقيق في الجرائم التي تضمنها قانون الجرائم والعقوبـات               

م العسكرية ويبين القانون تشكيل النيابـات العـسكرية ونطـاق           العسكرية وتحريك الدعوى فيها أمام المحاك     

 .اختصاصها وشروط تعيين أعضائها وجعل تبعيتها من الناحية القضائية للنائب العام

   الرأي الواردة والمتصرف فيه في مكتب محامي عام نيابة األموال العامةاستطالعيبين (     )  رقم جدول

 المتصرف فيه  الواردةلقضاياا  الوارد منها القضاياالنيابة

 ٥٩ ٥٩  العاصمةأمانة

 ٧٤ ٧٤ عدن

 ٦٥ ٦٥ تعز

 ٧ ٧ إب

 ٣ ٣ الحديدة

ابة
ني

ال 
ألمو

 ا
امة
الع

 

 ٢٣ ٢٣  حضرموت- المكال

 ٦ ٦ لحج

 ٧ ٧ ذمار

 ٢ ٢  حضرموت- سيئون

ات
نياب
ال
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تئنا
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اال
 

رى
ألخ
ا

 

 ٤ ٤ الضالع



 

 

١٥٢

١٥٢

 المتصرف فيه  الواردةلقضاياا  الوارد منها القضاياالنيابة

 ٥ ٥ أبين

 ٣ ٣ شبوة

 ١ ١ عدن

 ١ ١ عمران

 ٢ ٢ البيضاء

 ١ ١ المحويت

 ١ ١ إب

 ٣ ٣ حجة

 ٦ ٦ صنعاء

 ٢٧٣ ٢٧٣  العاماإلجمالي



  

 ١٥٣

ضح قضایا استطالع الرأي الواردة والمتصرف فيها في مكتب محامي عام 
نيابة األموال العامة
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١٥٤

١٥٤

  أخرى عبر نيابات األموال العامةولجهات النقدية والمنقوالت والعقارات التي تم إعادتها إلى الخزينة العامة المبالغيبين (       )  رقم جدول

 النيابة اإلجمالي  التحقيقأثناء  قرارات حجزبموجب  أحكام بموجب
 دوالر ريال دوالر ريال دوالر ريال دوالر ريال

 ٠ ٤١٣٥٣٤٩٠٦ - ١٤٥٢٩٨٣١ - ٣٨٦٣٥٠٧٢٠   ١٢٦٥٤٣٥٥ األمانة

 ٢٧٥٠ ١٢٣٤٢١٤٧٣٩ ٢٧٥٠ ٣١٣١٢٤١ - ١٢٢٩٣٧٦٦٧١ - ١٧٠٦٨٢٧ عدن

 ٠ ٧٩٧٩٣٧٠,٠٤ - ٧٩٣٩٤٥,٠٤ - ٦٣٢٩٨٧٢ - ٨٥٥٥٥٣ تعز

 ٠ ٢٠٥٠٠٠ - - - - - ٢٠٥٠٠٠ حضرموت

 ٠ ٢٠٤٤٢٩٨٣٨,١٤ - - - ٢٠٤٠٤٢٨٨٢,١٤ - ٣٨٦٩٥٦ الحديدة

 ٠ ٥٣٣٣١٧٤ - - - - - ٥٣٣٣١٧٤ إب

 ٠ ٦٩٩٢٠٤٨ - ٣٧١٥٠٠٨ - - - ٣٢٧٧٠٤٠ ذمار

 ٠ ١٥٢٢٨٢٠ - - - - - ١٥٢٢٨٢٠ أبين

 ٠ ٤٦١٥٣٨١ - ٣١٠٦٠٨٩ - - - ١٥٠٩٢٩٢ شبوة

 ٠ ٣٠٥٢٠٠ - - - ٣٠٥٢٠٠ - - البيضاء

 ٠ ٤٦٠٥٨٢٩٥ - - - ٤٦٠٥٨٢٩٥ - - صعدة

 ٠ ٢٩٠٤٤١٦ -* - - ٢٧٣٠٤١٦ - ١٧٤٠٠٠ الضالع

 ٢٧٥٠ ١٩٢٨٠٩٥١٨٧,١٨ ٢٧٥٠ ٢٥٢٧٦١١٤,٠٤ ٠ ١٨٧٥١٩٤٠٥٦,١٤ ٠ ٢٧٦٢٥٠١٧ العام اإلجمالي

 



  

 ١٥٥

  

 العامةالعامة ولجهات أخرى عبر نيابات األموال  التي تقرر إعادتها إلى الخزينة والعقاراتيبين المبالغ النقدية والمنقوالت  (        ) رقم  جدول

 النيابة اإلجمالي أخرى  التحقيقأثناء  قرارات حجزبموجب  أحكام بموجب
 دوالر ريالدوالر ريال دوالر ريالدوالر ريال دوالر ريال

 ٩٢٦٩ ٤٣٥٤٠٢١٠٧ - - - ١٤٥٢٩٨٣١ - ٣٨٦٣٥٠٧٢٠ ٩٢٦٩ ٣٤٥٢١٥٥٦ األمانة

 ٢٧٥٠ ١٢٤٥٦٥٦٦٠٧ - ٤٠٨٧٥٩٩ ٢٧٥٠ ٣١٢١٢٤١ - ١٢٢٩٣٧٦٦٧١ - ٩٠٧١٠٩٦ عدن

 ٠ ٧٩٧٩٣٧٠,٤ - - - ٧٩٣٩٤٥,٤ - ٦٣٢٩٨٧٢ - ٨٥٥٥٥٣ تعز

 ٠ ٧٥١٩٦٨٠ - - - - - ٦٩٥٧٦٨٠ - ٥٦٢٠٠٠ حضرموت

 ٠ ٢٣٠٩٣٥٩٩٢,١ - - - - - ٢٠٤٠٤٢٨٨٢,١ - ٢٦٨٩٣١١٠ الحديدة

 ٠ ٥٣٣٣١٧٤ - - - - - - - ٥٣٣٣١٧٤ إب

 ٠ ٧١٧٤٠٤٨ - - - ٣٧١٥٠٠٨ - - - ٣٤٥٩٠٤٠ ذمار

 ٠ ٢٣٣٥٧٨٤ - - - - - - - ٢٣٣٥٧٨٤ أبين

 ٠ ٤٦١٥٣٨١ - - - ٣١٠٦٠٨٩ - - - ١٥٠٩٢٩٢ شبوة

 ٠ ٥٣٦٢٩ - - - - - - - ٥٣٦٢٩ حجة

 ٠ ٣٠٥٢٠٠ - - - - - ٣٠٥٢٠٠ - - البيضاء

 ٠ ٤٦٠٥٨٢٩٥ - - - - - ٤٦٠٥٨٢٩٥ - - صعدة

 ٠ ٨٣٧٢٥١٣ - - - - - ٢٧٣٠٤١٦ - ٥٦٤٢٠٩٧ الضالع

 ١٢٠١٩ ٢٠٠١٧٤١٧٨١ ٠ ٤٠٨٧٥٩٩ ٢٧٥٠ ٢٥٢٦٦١١٤,٤ ٠ ١٨٨٢١٥١٧٣٦ ٩٢٦٩ ٩٠٢٣٦٣٣١ العام اإلجمالي



 

 

١٥٦

١٥٦

   



  

 ١٥٧

  التي تولتها النيابات العسكريةالقضايايبين   (     ) رقم  جدول

 المتصرف فيه العدد القضايا

 ٣٨ ٣٨ الجسيمة

 ١٦ ١٦ المستأنفة

 ٣٣ ٣٣  رأياستطالع

 ٣٦ ٣٦  الفحص

 ٢٨ ٢٨  والعرائضشكاوىال

 ١٥١ ١٥١ العام اإلجمالي

رسم بياني

١٥١

٠
٠
٢٠
٤٠
٦٠
٨٠
١٠٠
١٢٠
١٤٠
١٦٠

المتصرف فيها المتبقي

 



 

 

١٥٨

١٥٨

  :الطب الشرعي والنفسي والسجون والمساعدات القضائية: خامساً

قامت النيابة العامة من خالل إدارتها المختلفة بإنجاز المهام المتعلقة بها في الطب الـشرعي والنفـسي                 

 مكافحة الجريمة والحد منها، حيث بلغت الحاالت التي عرضت على الطب            والتي تسهم في تعزيز دورها في     

حالة في مختلف محافظات الجمهورية، وكما هو موضح        ) ٢١٦٦(م عدد   ٢٠٠٤الشرعي والنفسي خالل عام     

  ).  (والجدول رقم )   (بالجدول رقم 

ـ     ون وذلـك مـن خـالل    وال يقتصر دور النيابة العامة على التجريم والردع، بل أنها تقوم بمد يـد الع

المساعدات القضائية للسجناء المعسرين والمحكوم عليهم بديات وأروش وحقـوق خاصـة متبقيـة بانتظـار                

ــم  ــوم لهـــــــــــــ ــضور المحكـــــــــــــ   حـــــــــــــ

ريال ولعدد  ) ٩٥٦٦٠٧٥٨( وأمضوا فترات تتجاوز المدة المحكوم بها، حيث بلغت إجمالي المساعدات مبلغ            

فيما بلغت المساعدات المقدمة مـن فـاعلي        (    ) ل رقم   م وكما هو موضح بالجدو    ٢٠٠٤حالة لعام   ) ١٥٧(

حالة، كما بلغ عدد السجناء المفرج عنهم بالضمان أو بمضي          ) ١٦٠(ريال ولعدد   ) ٣٩٦٤٨٤٤٤(الخير مبلغ   

، كما تم إدخـال بيانـات عـدد          )  (سجين وكما هو موضح بالجدول رقم ) ٧٧٩٤(المدة المحكوم بها عدد 

  .مبيوترسجين في برنامج الك) ٥٢٣١(

 م٢٠٠٤ عاميوضح الحاالت التي عرضت على الطب الشرعي والنفسي خالل  (     )  رقم جدول

 الشهر            
 البيان  
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اإلجمالي 

 ١١٣١٠٠١ ٧٩ ١٠٦٨٢ ٧٦ ٩٨ ١٠٦٧٢ ٦٨ ٩٥ ٤٧ ٥٩ العاصمة أمانة

 ٣٠١ ٢٨ ٢١ ٣١ ٢٢ ٣١ ٢٧ ٢٥ ٢٨ ٢٠ ٢٥ ١٥ ٢٨ عدن

 ١٦٨ ٢٢ ٥ ٨ ١٣ ١٥ ١٣ ٣٥ ٧ ٧ ١٨ ٩ ١٦ تعز

 ١٠٣ ١٤ ٦ ٨ ٦ ١١ ٩ ٩ ٩ ٧ ٧ ٦ ١١ صنعاء

 ١٣٥ ٩ ٥ ١٥ ١٠ ٣ ٣ ٩ ١٢ ٢١ ٢٥ ٥ ١٨ إب

 ٩٦ ٢٦ ١ ١٣ ٠ ٧ ٧ ٢٠ ٣ ٣ ٢ ٥ ٩ الحديدة



  

 ١٥٩

 ٣٣ ٣ ٠ ٢ ٢ ٢ ٥ ٦ ١ ٦ ٤ ١ ١ الضالع

 ٥٥ ٦ ٤ ٥ ٦ ٢ ٩ ٥ ٧ ٦ ٤ ٠ ١ عمران

 ٨٣ ١٥ ٣ ٥ ١ ٣ ١٤ ٦ ٧ ٧ ٧ ١ ١٤ ذمار

 ٤٤ ٤ ١ ٠ ٦ ٠ ١ ٨ ٨ ٥ ٣ ٠ ٨ البيضاء

 ٢٥ ٣ ١ ٠ ٤ ٢ ٧ ١ ٢ ١ ١ ١ ٢ لحج

 ٢٧ ٧ ١ ١ ٣ ٢ ٢ ١ ٣ ٣ ٢ ٢ ٠ المحويت

 ١٦ ١ ٠ ٣ ٣ ٠ ١ ٤ ١ ٠ ٣ ٠ ٠ حضرموت

 ١٠ ١ ٠ ٠ ١ ١ ٠ ١ ٠ ١ ٣ ١ ١ صعدة

ــة الجزائيــــ
 المتخصصة

١٦ ١ ١ ٣ ٠ ٣ ٢ ١ ٠ ١ ٤ ٠ ٠ 

 ١٣ ٢ ٠ ٢ ١ ١ ٣ ٠ ١ ١ ١ ٠ ١ حجة

 ١٤ ٤ ٠ ٤ ٢ ٠ ١ ١ ١ ٠ ١ ٠ ٠ مأرب

 ١٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٣ ٢ ١ ٢ ١ ٠ ٠ ٠ أبين

 ٦ ٠ ٠ ١ ٠ ١ ٠ ١ ٠ ١ ٢ ٠ ٠  العسكريةالنيابات

 ٦ ١ ٠ ٠ ١ ١ ٠ ١ ٠ ٢ ٠ ٠ ٠  سيئون

 ٤ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ١ شبوة

 ٢٠٨١٦١١٩٨٢٠٧٢٠٥١٦٤١٨٩١٨٣١٢٨٢٦٠٢١٦٦ ١٧٠٩٣ العام اإلجمالي

 

حاالت التي عرضت على الطب الشرعي والنفسي على مستوى محافظات الجمهوریة
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١٦٠

١٦٠

  

  الحاالت التي عرضت على الطب الشرعي حسب نوع الحالة يوضح(       )  رقم جدول

                  
ــشهر ــوع  ال ن
 الحالة

اير
ين

اير 
فبر

رس 
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ريل
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سبت

 

وبر
اكت
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مبر 
ديس

اإلجمالي 

 ٣٥٩ ٣٠ ٢٤ ٢٧ ٣٠ ٣٥ ٣٣ ٤٥ ٣٥ ٢٩ ٢١ ٢٨ ٢٢ رصاص

 ٥٢٢ ٦٣ ٢٦ ٣٧ ٣٧ ٣٣ ٤٤ ٥٨ ٤٣ ٤٦ ٥٨ ١٥ ٦٢  سنتحديد

 ٩١ ٤ ٥ ١٣ ٩ ٨ ١٥ ٦ ٥ ١٠ ٨ ٣ ٥ لواط

 ٢٠ ١ ٢ ١ ٤ ٠ ١ ٥ ٠ ٠ ٣ ١ ٢ بكارةغشاء

 ١٨ ٣ ١ ٣ ١ ١ ١ ١ ٠ ١ ٣ ١ ٢ تسمم

ــاس التمـ
 كهربائي

٢٤ ٢ ١ ٣ ٣ ٣ ٢ ١ ٢ ٢ ٢ ١ ٢ 

 ٤١ ٤ ٣ ١ ٥ ٣ ٤ ٢ ٥ ٢ ٣ ٣ ٦ حروق

حـــادث
 مروري

١٧٦ ١٧ ١٤ ١٥ ١٥ ١٦ ١٢ ١٥ ٢٥ ١٠ ١١ ١١ ١٥ 

 ٣         ١ ١ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ٠ تعذيب

 ٥ ١ ١ ٠ ٠ ١ ٠ ٠ ١ ٠ ١ ٠ ٠  قبرنبش

 منسقوط
 علو

٤٧ ٤ ١ ٦ ٥ ١ ٢ ١٥ ٣ ١ ٢ ٣ ٤ 

إصــابات
 طعن

٣٩ ٥ ٠ ٣ ٤ ٦ ٨ ١ ٤ ٢ ٣ ١ ٢ 

إصــابات
 أخرى

١٠٧ ١٢ ١٢ ٨ ١٤ ٧ ٧ ٤ ٩ ١٢ ٨ ٣ ١١ 

ــاالت حـ
 أخرى

٣٣٨ ٥٠ ١٧ ٣١ ٣١ ٢٢ ٤٤ ٢١ ٢٣ ١٢ ٦٣ ٩ ١٥ 

 ٣٢ ٥ ١ ١ ١ ٢ ١ ٣ ٧ ٦ ٣ ٠ ٢ خنق

 ١٧ ٢ ٣ ٣ ٢ ١ ٠ ٠ ١ ٣ ١ ٠ ١ شنق

 ٧ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ١ ١ ٠ ١ ٣  نفسكتم

طب
ال

عي
شر
 ال

 

 ٤٢ ١٦ ١ ٤ ١ ٤ ٥ ٤ ١ ٠ ١ ٢ ٣ غرق



  

 ١٦١

 ١٦٩ ٣٠ ١٢ ١٨ ١٥ ١٢ ١٠ ١٨ ٢١ ١٢ ٧ ٦ ٨ طبيعيةوفاة

ــب
طـ

ال
نفس
أمــراضال

 نفسية
١٠٩ ١١ ٤ ٩ ١١ ٨ ١٥ ٨ ١٢ ١٢ ٩ ٥ ٥ 

 ٢٠٨١٦١١٩٨٢٠٧٢٠٥١٦٤١٨٩١٨٣١٢٨٢٦٠٢١٦٦ ١٧٠٩٣  العاماإلجمالي

 

حاالت التي عرضت على الطب الشرعي والنفسي على مستوى محافظات الجمهوریة
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 ١٦٣

م للـسجناء٢٠٠٤ القضائية من قبل الدولة معتمـدة لعـام      المساعداتيوضح  (      )  رقم   جدول
 خاصة وأمضوا فترات تتجاوز المدة المحكوم بها بديات وأروش وحقوقعليهمالمعسرين المحكوم 

 إجمالي المساعدات  الحاالتعدد البيان

 ٥٠٨٥٤٤٥ ١٩ األمانة شمال

 ٥٤٨٠٨٠٨ ١٦  األمانةجنوب

 ٦٢٠٤٣٣٣ ٧ صنعاء

 ٢٧٨٣٠٠٠ ٦ عدن

 ١٥٠٥٣٣٩٠ ٢٢ تعز

 ٤٨٢٦٦٦٦ ٩ الحديدة

 ٤٢٣٢٤٠ ١ حضرموت

 ٩٢٣٣٥٠٧ ١٥ إب

 ١٢٨٣٣٣٣ ٣ أبين

 ٨٤٥٤٤٥٣ ١١ حجة

 ٢١٨٨١٨٥٤ ١٨ ذمار

 ٨٠٠٠٠٠ ١ شبوة

 ١١٩٤٠٠٠ ٢ لحج

 ٢١٠٠٠ ١ صعدة

 ٢٦١٧٥٠٠ ٦ الضالع

 ٨٩٤٠٠٠ ٣ المحويت

 ١٦٨٧٣٨٢ ٣ البيضاء

 ١٢٨٠٠٠ ١ المهرة

 ٧٣٩٨٨٤٧ ١٢ عمران

 ٢١٠٠٠٠ ١ العسكرية النيابات

 ٩٥٦٦٠٧٥٨ ١٥٧ العام اإلجمالي
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عدات القضائية المعتمدة من قبل الدولة من أعوام سابقة للسجناء المعسرین المحكوم عليهم بدیات وأروش وحقوق خاصة 
وأمضوا فترات تتجاوز المدة المحكوم بها



  

 ١٦٥

  

  المحكوم بهاالمدة أو بمضي بالضمانلمفرج عنهم   االسجناءيبين (     )  رقم جدول

 بضمان البيان
 المدة المحكومبمضي

 بها
 اإلجمالي

 ١٩٤٦ ٩٤٨ ٩٩٨ األمانة شمال

 ٦٢٨ ٣٨٤ ٢٤٤  األمانةجنوب

 ١٨١ ٩٣ ٨٨ صنعاء

 ٦٢٦ ٢٤٦ ٣٨٠ عدن

 ٩٤٣ ٤١٣ ٥٣٠ تعز

 ٤٠٤ ١٥٩ ٢٤٥ الحديدة

 ٤٧٨ ١٦٠ ٣١٨ حضرموت

 ٥٩٩ ٢٤٨ ٣٥١ إب

 ١٤٣ ٩٥ ٤٨ أبين

 ٢٥٦ ١٤٢ ١١٤ حجة

 ٢٦٨ ١٠٧ ١٦١ ذمار

 ٧٤ ٥٢ ٢٢ شبوة

 ١٦٧ ٩١ ٧٦ لحج

 ٢٠٣ ١١٩ ٨٤ صعدة

 ٢٢٦ ١١٢ ١١٤ الضالع

 ٧٤ ٥١ ٢٣ المحويت

 ٣٢٥ ١٩٨ ١٢٧ البيضاء

 ٧٤ ١١ ٦٣ المهرة

 ٤٢ ١٨ ٢٤ مأرب

 ١٣٧ ٥٠ ٨٧ عمران

 ٧٧٩٤ ٣٦٩٧ ٤٠٩٧ العام اإلجمالي



 

 

١٦٦

١٦٦
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 ١٦٧

  التفتيش المالي واإلداري:سادساً

عملت النيابة العامة ومن خالل الخطة المعتمدة بالنزول الميداني إلجراء التفتيش المالي واإلداري علـى               

) ٤٩(باإلضافة إلى النزول الميداني إلـى       )   (نيابات استئناف المحافظات، وكما هو موضح في الجدول رقم 

عاء، عمران، حجة ، الحديدة، المحويت، البيضاء للتفتيش علـى األعمـال اإلداريـة              صن: نيابة في محافظات  

مـن  ) ٨(، فيما تم التحقيق اإلداري مـع        )  (والكتابية والسجالت القضائية، وكما هو موضح بالجدول رقم 

  .الموظفين اإلداريين

 الماليالنزول إليها للتفتيش تم  النيابات التي يبين(      )   رقم جدول

 النيابة

  صعدةاستئناف  أمانة العاصمةجنوب استئناف

  المهرةاستئناف  شمال أمانة العاصمةاستئناف

  البيضاءاستئناف  عدناستئناف

  المحويتاستئناف تعز استئناف

  الضالعاستئناف  صنعاءاستئناف

  عمراناستئناف  حضرموتاستئناف

  سيئوناستئناف  الحديدةاستئناف

  المتخصصةالجزائية لحج استئناف

  الحديدةأموال  أبيناستئناف

  تعزاموال  إباستئناف

  إبأموال حجة استئناف

 -  ذماراستئناذ

 نيابة )٢٣( العام اإلجمالي

 



 

 

١٦٨

١٦٨

  يبين عدد النيابات التي تم التفتيش اإلداري عليها)   (جدول رقم 

  عدد السجالت  عدد النيابات  النيابة

  ١٥٥  ١٠  صنعاء

  ٧٣  ٤  عمران

  ١٢١  ٨  حجة

  ٢٩٨  ١٥  الحديدة

  ٩٥  ٦  المحويت

  ١٢٣  ٦  البيضاء

  ٨٦٥  ٤٩  اإلجمالي العام

  

  :نشاط النيابة في الجانب المالي واإلداري: سابعاً

يمكن الحكم على مستوى أداء أي جهة إدارية في ما يمكن توفيره لها مـن إمكانـات ماديـة وماليـة                     

  .فة وتساعدها على تطوير أدائها بالشكل المطلوبومستلزمات تمكنها من القيام بمهامها المختل

لذلك سعينا جاهدين في هذا الجانب للعمل على توفير اإلمكانـات الماديـة والماليـة لجميـع النيابـات                   

االستئنافية واالبتدائية ال سيما فيما يتعلق بتوفير اإلمكانات والمستلزمات الرأسـمالية الالزمـة والـضرورية               

  .ألعمال النيابات

 التقدم بخطى حثيثة وجادة نحو المضي في تطبيق اإلصالحات القضائية وفق الخطة المعدة لـذلك،                وتم

من إعطاء مرونة وسهولة وتواصـل وتواجـد        ومكنت هذه الوسائل واإلمكانات التي تم توفيرها       



  

 ١٦٩

  .أولميداني للنيابات العامة والذي عكس نفسه على اإلصالحات القضائية المنشودة ومتابعة ذلك أوالً ب

  :الجانب اإلداري) أ

  .شهرياً) ١٢٢١٩٠(إدارياً بموجب مؤهالت وبتكلفة قدرها ) ٣٥(تم تنفيذ ترقيات عدد  -

موظفـاً  ) ٦٩(نظراً لما تعانيه النيابة العامة من عجز في عدد الموظفين اإلداريين فقد تم تعيين عدد                 -

 ).٢١٦٢٤٥٩(بصفة رسمية وبتكلفة إجمالية شهرية قدرها 



 

 

١٧٠

١٧٠

  :اتاإليراد) ب

) ١٨٧٣٧٤٣٣١,١٥(بلغت اإليرادات الجارية في مكتب النائب العام ومختلف نيابات الجمهورية مبلـغ             

  ). (وكما هو موضح بالجدول رقم 

 م٢٠٠٤يبين اإليرادات الجارية خالل عام (    )  رقم جدول

 المبلغ البيان

 ٢٤٨٠٠٩٩٣,١٥ الديوان

 ١٢٤٤٣٨٥٧ األمانة جنوب

 ١٦٣٢٣٢٨٣ األمانة شمال

 ٦٩١٩٦١١ صنعاء

 ١٣٦٦٠٢٥٠ عدن

 ١٧٣١٩٩٨٦ تعز

 ٦٥١٠٢٧٧ حضرموت

 ١٤٣١٠٠٥٦ الحديدة

 ٧٤٢٠٢٠٨ لحج

 ١٢٦٠٢١٢٩ إب

 ٣٩٩٨٦٠٤ أبين

 ٤٤٤٥١٩٤ حجة

 ٧٦٧٣٣٠٣ ذمار

 ٢٥٢٦٧١٤ شبوة

 ٢٣٤١٤٤٩ صعدة

 ١٢٣٤٠٠٠ المهرة

 ٣٩٨٧٧٥٦ البيضاء

 ٣٤٨٧٢٧٤ عمران

 ٦٨٧٩٠٨٣ الضالع

 ٣٤٠٠٦٠١ سيئون

 ٢٣٩٥٥٢٠ محويتال

 ١٢٦٩٤١٨٣  العامةاألموال نيابات



  

 ١٧١

 ١٨٧٣٧٤٣٣١,١٥ اإلجمــالـــي

  

  



 

 

١٧٢

١٧٢

  .المقرات المستأجرة) ج

  ). (م وكما هو موضح بالجدول رقم ٢٠٠٤مقراً خالل عام ) ١٠٢(بلغ عدد مقرات النيابات المستأجرة 

  ات الجمهورية المقرات المستأجرة للديوان العام ونيابات محافظيبين(    )  رقم جدول

  المستأجرةالمقراتالبيــــــــان  المستأجرةالمقراتالبيــــــــان

  العامالديوان االستراحة+  نيابة الغيظة مقر  مكتب النائب العامأرضية
  نيابة سيحوتمقر  ومرافقي النائب العامحراسة مقر

 والصحافة نيابة جنوب غرب  مقر

 المهرة

 بة قشن نيامقر

  صعدةمجمع  جنوب شرقنيابة مقر

  مرور األمانةنيابة مقر
 صعدة

 أرضية

  نيابة االستئناف حجةمقر شرق جنوب

  نيابة المحابشةمقر  بني الحارثنيابة مقر

  نيابة حرضمقر  شمال األمانةنيابة مقر

  نيابة عبسمقر  استئناف األموالنيابة مقر

 وال االبتدائية األمنيابة مقر

 حجة

 أرضية

  العاصمةأمانة

  نيابة االستئناف البيضاءمقر  أرحب وبني حشيشنيابة مقر

  نيابة البيضاء االبتدائيةمقر صنعاء/  منيابة

 صنعاء  نيابة مكيراسمقر  همدان وبني مطرنيابة مقر

  نيابة رداعمقر  سننحان وبالد الروسنيابة مقر

  نيابة مقبنة تعزمقر

 البيضاء

 لمخازنا

  المواسط وجبل حبشينيابة مقر
- المكـال  نيابة االسـتئناف واألمـوال       مقر

 حضرموت

  نيابة غيل باوزيرمقر  الشرق وصبر والمرورنيابة مقر

  المسراخنيابة مقر

 حضرموت- المكال

  وقصيعرالريدة

  نيابة االستئناف شبوةمقر  غرب تعزنيابة مقر

  سكن اإلداريينمقر ر دمنة خدينيابة مقر

 تعز

  شرعبنيابة مقر

 شبوة

واالستئناف العامة والبحث والسجون     األموال
 وسكن اإلداريين



  

 ١٧٣

  المستأجرةالمقراتالبيــــــــان  المستأجرةالمقراتالبيــــــــان

  نيابة عسيالنمقر تعز/  التربة منيابة مقر

  نيابة الروضةمقر  المخاءنيابة أرضية

  نيابة عرماءمقر الحديدة نيابتي الشمال والجنوب مقر

  نيابة رضوممقر  باجلنيابة مقر

  نيابة بيحانمقر  الزيديةنيابة مقر
 الحديدة

  نيابة حبانمقر  ريمةنيابة مقر

 مأرب نيابة االستئناف االبتداية مقر  نيابة االستئناف أبينمقر

  االستراحةمقر  أحورنيابة مقر

  سكن الجنودمقر  والمرافقينللحراسة مقر

  موديةنيابة مقر

 مأرب

 مجمع

  نيابة االستئناف إبمقر  لودرنيابة قرم

  نيابة القاعدةمقر  جعارنيابة مقر

  نيابة جبلةمقر  المخالفاتنيابة مقر

  نيابة حبيشمقر  الوضيعنيابة مقر

 أبين

  نيابة بعدانمقر االستراحة

  نيابة يريممقر  ذمارمجمع

 ذمار  نيابة السدة والنادرةمقر أرضية

 أرضية  العالي والسافلوصاب نيابة

النيابـات  نيابـة االسـتئناف وبعـض        مقر
  الضالع-االبتدائية 

  إب

 بعدان

 الجوف نيابة االستئناف االبتدائية مقر الجوف  جحافنيابة مقر

 عمران  قعطبةنيابة مقر
واالسـتراحة  نيابة االستئناف والجزائية     مقر

 عمران

  لحج االستراحةمقر  جبننيابة مقر

  األزارقنيابة مقر
 لحج

  نيابة المضاربة ورأس العارةمقر

  نيابة االستئناف عدنمقر الشعيب نيابة

 الضالع

  نيابة الشعبمقر دمت نيابة

 حضرموت نيابة االستئناف سيئون مقر حضرموت- سيئون

 عدن

  عدنأموال



 

 

١٧٤

١٧٤

  المستأجرةالمقراتالبيــــــــان  المستأجرةالمقراتالبيــــــــان

 االستراحة مقر
/االسـتراحة م  +  نيابـة االسـتئناف        مقر

 المحويت

  النيابة االبتدائية المحويتمقر  القطننيابة مقر

  تريمنيابة مقر

 االبتدائية األموال

  سيئون االبتدائيةنيابة مقر

 المحويت

  بني سعد وملحانخميس

  التشييد والبناء) د

ريال، وكمـا هـو     ) ١٩٩١٨٥٣٥٢(إن المبالغ المنصرفة لمشاريع البناء واألراضي خالل العام بلغت          

  لجــــــــــــــــــــــــدولموضــــــــــــــــــــــــح با

  (   ). رقم 

 م٢٠٠٤يبين المبالغ المنصرفة لمشاريع البناء واألراضي خالل عام (    )  رقم جدول

 المبلغ البيان

 ١١٨٠٦٣٥٧ عدن/  النيابة العامة ممبنى

 ٢٧٥٣٨٩٣ ذمار/  العامة مالنيابة مبنى

 ٢٢٥٣٨٣٢١ المحويت/  العامة مالنيابة مبنى

 ٢٣٨٩٦٦٤٥ شبوة/  العامة مالنيابة مبنى

 ٢٧٠٤٣٣٥٤ إب/  العامة مالنيابة مبنى

 ٩٩٣٢٠٠ الحديدة/  منيابة سور

 ٩١٤٥٥٠  نيابة البيضاءأرضية سور

 ٢٠٤٨٩٦٧ المحويت/  لموقع مشروع مضافيةإ أرضية

 ٩٠٥٢٨٣٦٥  نيابة جنوب األمانةلمقر أرضية

 ١٦٦٦١٧٠٠  ارتوازية لمكتب النائب العامبئر حفر

 ١٩٩١٨٥٣٥٢ اإلجمــالـــي

  



  

 ١٧٥

  اإلحصاء القضائي: ثامناً

يعتبر اإلحصاء أحد الركائز األساسية في التخطيط إلحداث نهضة تنموية شاملة على كافة األصـعدة؛ إذ         

لذلك دأبت النيابـة العامـة      . ال تنمية بدون تخطيط وال تخطيط بدون إحصاء سليم وقائم على معلومات دقيقة            

يع نيابات محافظات الجمهورية على اختالف درجاتها وأنواعها        على جمع كافة اإلحصائيات القضائية من جم      

  .استشعاراً منها بأهمية اإلحصاء في عملية تطوير وتحديث القضاء

وقد بلغت حصيلة ما أنجزته النيابات االستئنافية واالبتدائية والنوعية في كافـة محافظـات الجمهوريـة                

قضية بنسبة إنجـاز    ) ٥٥٩٧١(لقضايا الواردة إليها    قضية من إجمالي عدد ا    ) ٥٠٨٨٣(خالل العام القضائي    

)٩١.(%  

كما هو  %) ٩٦,٨(وبنسبة إنجاز   ) ١٥١٤٣(حيث أنجزت النيابات االستئنافية العامة والمتخصصة عدد        

وبنـسبة  ) ٣٥٧٤٠(، وأنجزت النيابات االبتدائية العامة والمتخصصة عدد        )  (موضح في الجدول رقم 

  .حسب اإلحصائية التي أعدها مكتب النائب العام)   (ي الجدول رقم وكما هو موضح ف%) ٨٨,٩(إنجاز 

  .وفي ملحق التقرير تفاصيل إنجازات النيابات االستئنافية واالبتدائية في مختلف محافظات الجمهورية



 

 

١٧٦

١٧٦

 م٢٠٠٤ ديسمبر - خالل الفترة يناير الجمهوريةأعمال نيابات االستئناف على مستوى جدول رقم  يوضح 

 ضـــــايـــــــــــاالق

 اإلجمالي الفحص رأي استطالع المستأنفة الجسيمة
 عهم المفرج

  للمحكمةالمحالة
ــاتالبيا     نــــــــ
  النيابةاسم

عدد
ـى

 إل
ردة
ـوا

 ال
ضايا

ابة الق
الني

رف
ص
لمت
ا

يها
 ف

 

قي
متب
ال

 

عدد
ـى

 إل
ردة
ـوا

 ال
ضايا

ابة الق
الني

 عدد
ضايا

الق
حال 
 الم

إلى
ة 

كمة
مح
ال

تي
ال

كام
 أح
بها

در 
ص

 
 

قي
متب

كمة
مح
ى ال

 لد
 

هن
ر

 الد
ابة
الني

ى 
 لد
سة
را

 

عدد
ـى

 إل
ردة
ـوا

 ال
ضايا

ابة الق
الني

رف
ص
لمت
ا

يها
 ف

 

قي
متب
ال

 

عدد
ـى

 إل
ردة
ـوا

 ال
ضايا

ابة الق
الني

رف
ص
لمت
ا

يها
 ف

 

قي
متب
ال

 

عدد
ـى

 إل
ردة
ـوا

 ال
ضايا

ابة الق
الني

 

رف
ص
لمت
ا

يها
 ف

 

قي
متب
ال

 

سبة
ن

جاز
اإلن

 
 

عدد
ـف

وقي
 الت
كن
ألما

ية 
تيش
التف

ت 
ورا
 الد

ن
سج
ال

جز 
الح

هاء
النت

بها
وم 
حك
 الم
ترة
 الف

 

مان
ض
بال

 

عدم
ل

بس
الح

ية 
نون
 قا

 

١٣١ ٠ ٠ ٤٢%١٤٩٦٨١٤٤٩٠٤٧٨٩٦,٨ ٤٤٢٤٣٣٩ ٩٠٨٦٨٧٥٩٣٢٧٣٤٥١٣٣٥١٧٤٩٢٦٠٢١٠٠١٩٨٩١٩٤٧٤٢ والمتخصصةالعامة االستئناف
 ٠ ٠ ٠ ٢%١٢٩٨٢,٠ ٥٨٩ ٧١٨ ٠ ١١ ١١ ٢٩٣٢٥٧٣٦ ١٤ ٧٣ ١٢ ٨٥ ٩٩ ٣١٥٢٣٦٧٩ األموال استئناف

 ٠ ٠ ٠ ٠%٩٨,٥ ١ ٦٤ ٦٥ ٠ ٣ ٣ ٠ ١١ ١١ ٠ ١٨ ٠ ١٨ ١٨ ١ ٣٢ ٣٣  العسكريةالنيابات استئناف

١٣١ ٠ ٠ ٤٤%١٥٧٥١١٥١٤٣٦٠٨٩٦,١ ٤٥٦٤٤٧٩ ٩٤٣٤٩٠٢٧٤٠٧٣٥٦٨٣٤٥٤٧٦١٢٦٩٣١١٤٢٢٩٣٢٢١٥٧٨ اإلجمــــالــــي
  



  

 ١٧٧

رسم بياني یوضح القضایا المتصرف فيها والمتبقية في نيابات االستئناف على مستوى الجمهوریة خالل عام٢٠٠٤م

١٤٤٩

٥٨٩
٦٤

٤٧٨١٢٩١
٠

٢٠٠٠

٤٠٠٠

٦٠٠٠

٨٠٠٠

١٠٠٠٠

١٢٠٠٠

١٤٠٠٠

١٦٠٠٠

استئناف النيابات العسكریةاستئناف األموالاالستئناف العامة والمتخصصة

المتصرف فيها
القضایا المتبقية

  



 

 

١٧٨

١٧٨

  

 م٢٠٠٤ ديسمبر - العسكرية على مستوى الجمهورية خالل الفترة يناير - األموال -المتخصصة 

 اإلجمالي العوارض الشكاوى المخالفات الجسيمة غير
 عهم المفرج
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المتصرف فيها
القضایا المتبقية
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 ١٨١

  مقترحات التطوير المستقبلية



 

 

١٨٢

١٨٢

انطالقاً من أهمية موضوع تحديث وتطوير هيئات وأجهزة السلطة القـضائية الـذي يحتـل               

أهميته القصوى في مجمل الخطط وبرامج الحكومة والذي يعد تعبيراً حقيقياً عن مصداقية القيـادة الـسياسية                 

م وترسـيخ   علي عبداهللا صالح رئيس الجمهورية رئس مجلس القضاء األعلى نحو تدعي          / بزعامة فخامة األخ  

األمن واالستقرار وإقامة العدالة الحقيقية أعدت الوزارة على ضوء ذلك مشروع استراتيجية تحديث وتطـوير   

م، يتم من خالله وضع رؤية متكاملة لمقترحات التطوير المستقبلية اعتمـدت علـى              ٢٠١٥م  ٢٠٠٥القضاء  

  .ة التحتية وغيرهاالتحديث في التشريع والتطوير في اإلدارة والتنفيذ لمشروعات البني



 

 

١٨٣

  األهداف  اإلجراءات والبرامج
 .تعديل قانون السلطة القضائية -

 .إصدار قانون المعهد العالي للقضاء -

 .تعديل قانون المرافعات والتنفيذ المدني -

 .تعديل قانون األحداث -

 .إصدار الالئحة التنظيمية لوزارة العدل -

 . للسلطة القضائيةإصدار الئحة تنظيم اإلدارة العامة للشئون المالية -

 .إصدار الئحة تنظيم أعمال الخبراء والمترجمين وكتاب العرائض -

 .إنشاء مركز حفظ الوثائق القضائية -

 .إنشاء هيئة الطب الشرعي -

 .إصدار الئحة مصلحة السجل العقاري والتوثيق -

 .إنشاء مركز الدراسات والبحوث القضائية -

 .تعديل قانون العقوبات -

 . الجزائيةتعديل قانون اإلجراءات -

 .إصدار الئحة المحكمة العليا والمكتب الفني -

 .إصدار الئحة مجلس القضاء األعلى -

  .إصدار الالئحة التنظيمية للنيابة العامة -

إستكمال البنيان التنظيمـي ألجهـزة الـسلطة         -
القضائية وإصدار القوانين واللـوائح المنظمـة       
ألعمال الوزارة  وبعض الهيئات ذات الـصلة        

اء وإعادة النظر في بعض القوانين      بأعمال القض 
واللوائح المتعلقة بالسلطة القضائية لما فيه خدمة       

  .العدالة والتنمية
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  األهداف  اإلجراءات والبرامج
 .إصدار قانون حماية إستقالل القضاء -

 .تعديل القانون التجاري -

 .إصدار الئحة التأمين الصحي -

 .تعديل قانوني التوثيق والسجل العقاري -

 ).ضاء في تسوية المنازعاتيتضمن بدائل الق(تعديل قانون التحكيم  -

 .تعديل قانون الرسوم القضائية -

  ).صندوق دعم القضاء(إصدار الئحة قانون الرسوم القضائية -
 .إصدار قانون الطب الشرعي -

 .إصدار قانون تنظيم الخبراء أمام المحاكم -

 .تعديل بعض النصوص القانونية واإلجرائية في القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية -

  . بعض مواد اللوائح التنظيمية للسلطة القضائية لمعالجة اإلختالالتتعديل -
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  األهداف  اإلجراءات والبرامج
 .تخصيص اإلعتمادات المالية الستكمال المشاريع القائمة في المحافظات والمديريات -

 .م٢٠٠٩-٢٠٠٣التقيد بتنفيذ المشاريع المشتملة في البرنامج التفصيلي لبرنامج الحكومة  -

ميع المحافظات والمديريات بكافة أنحاء الجمهورية بالمجمعـات        إعتماد خطة أو برنامج عمل لتغطية ج       -
القضائية ومباني المحاكم مع مراعاة األولوية في إقامة المشاريع  للمجمعات القضائية  فـي عواصـم                 
المحافظات وللمحاكم التجارية وللمناطق المتاخمة للحدود مع الدول المجاورة لكفالة اسـتتباب األمـن              

 العدالة للمواطنين في تلك المناطق والقيام بحسم المنازعات التي تنشأ فيمـا بـين               واإلستقرار وتقريب 
 .المواطنين ورعايا الدول المجاورة

 تخصيص إعتمادات مالية ثابتة إلقامة مشاريع في جميع المحافظات والمديريات وجلب التمويل الالزم              -
  .لها بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العالقة

اريع القائمة للمحـاكم والنيابـات      ستكمال المش  -
العامة والتوسع في إقامة المجمعات القـضائية       
ومباني المحاكم وفق مواصفات ومقاييس دقيقة      
وتزويدها باألثاث واألجهزة واألدوات الالزمـة      

  .لتسيير أعمالها

  .تطوير مركز معلومات القضاء من حيث المعدات وتأهيل الكادر -
  .إدخال نظام الطباعة بالكمبيوتر في جميع المحاكم والنيابات -
في المحكمـة العليـا ومحكمتـين إسـتئنافيتين         ) تشمل األرشفة (إنشاء وتنفيذ عدد من البرامج القضائية      -

  .ومحكمتين إبتدائيتين والمحاكم التجارية ومحاكم ونيابات األموال العامة واألحداث
كننة العمل في األعمال اإلدارية والمالية والتنظيمية  في مجلس القضاء األعلـى والمحكمـة العليـا                 م -

  .ووزارة العدل ومكتب النائب العام والمعهد العالي للقضاء
  %).٢٠( إبتدائية بنسبةتتطوير وتنفيذ البرامج القضائية إلى محاكم ونيابات اإلستئناف ومحاكم ونيابا -
  %).٦٠(البرامج القضائية إلى محاكم ونيابات إبتدائية ليكون مستوى التغطية تطوير وتنفيذ  -

معامالت الـسلطة   توظيف المكننة والتقنية في      -
  .القضائية

يكون إعادة تشكيل هيئة التفتيش القضائي من عناصر قضائية مشهود لها با لكفاءة والنزاهة والـسمعة                 -   .تقوية هيئة التفتيش القضائي -
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  األهداف  اإلجراءات والبرامج
ومن كافة محافظـات الجمهوريـة      ، الحسنة ومن مستوي قاضي محكمة إستئناف و قاضي محكمة عليا         

 . ا على أن يكونوا  متفرغين فقط في أعمال التفتيش القضائيأومن معظمه
وضع برامج فاعلة لتدريب وتأهيل قضاة التفتيش في الداخل باالستعانة بخبرات قضائية مـن الـدول                 -

الشقيقة والصديقة وإيفاد عدد محدود منهم كل عام إلى بعض الدول الـشقيقة والـصديقة والمنظمـات                 
، علوم في مجال التفتيش القضائي إلكسابهم الخبرة المناسبة في هـذا المجـال  الدولية لتلقي المزيد من ال   

 .واالطالع علي تجارب تلك الدول في التفتيش
تفعيل العمل بالهيئة بما يكفل مكافأة القاضي المحسن بعد كل دورة تفتيشية ومساءلة كل قـاٍض ثبـت                   -

 . بها بواجبات وظيفته طبقا للقوانين المعمولةارتكابه أفعاال مخل
 إصدار الئحة تبين الطبيعة القانونية للتفتيش واإلجراءات المتبعة وماهية األعمـال المـسندة لقاضـي                -

 .التفتيش والحقوق والمزايا المقررة له 
توفير خبرة متمرسة من عناصر قضائية من الدول الشقيقة والصديقة تقوم بجوار المفـتش القـضائي                 -

 .لتمدة بالخبرة
 .إيجاد تفتيش ميداني -
 .إيجاد تفتيش تخصصي -
يكون إعداد الحركة القضائية أو الندب للقضاة بوضع الرجل المناسب في المكـان المناسـب حـسب                  -

  .قرارات التفتيش المبنية على البحوث المسبقة لقدرات القاضي ومستوى األداء لهذه القدرات
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  األهداف  اإلجراءات والبرامج
 .لقانون والحقوق في المناهج الدراسية في هذه الكلياتمشاركة وزارة العدل مع كليات الشريعة وا -
 .تطوير المناهج الدراسية في المعهد العالي للقضاء -
إعداد المقبولين للعمل في السلطة القضائية على األعمال القضائية في المعهد العالي للقضاء قبل تعيينهم                -

 .في العمل القضائي
على شهادات جامعية مع تفوق في مواد الدراسـة بحيـث           القيام بإعطاء أولوية في التوظيف للحائزين        -

 .اليقل عن درجة جيد وتوظيف الكوادر القانونية الكفؤة والنزيهة من المرافق األخرى
 .القيام بزيارات إستطالعية للتعرف عن  قرب على األنظمة القضائية في الدول األخرى -

ابة العامة ومعاونيهم بدون إسـتثناء  بـصفة         تنظيم دورات تأهيلية وتدريبية لجميع القضاة وأعضاء الني        -
مستمرة تحت إشراف المعهد العالي للقضاء وإيفاد عدد منهم كل عام إلى المحاكم والنيابـات ومراكـز         
الدراسات القضائية المماثلة في بعض الدول العربية واإلسالمية وغيرها لالستفادة في مجـال العلـوم               

 .ع علي تجارب تلك الدول في هذا الشأنوطرق األداء القضائي بالمحاكم واإلطال

إنشاء مكتبات بجميع مقار المحاكم وتزويدها بالموسوعات الفقهية والقانونية ومبادئ المحكمة العليا  في               -
بالدنا والبلدان العربية لرفع المستوي الثقافي والعلمي والمهني للقضاة وأعضاء النيابة العامة ومعاونيهم             

. 

وأعضاء النيابة عبر اإلنترنت لتبادل الخبرة مع قضاة وأعضاء نيابـة فـي دول              تنظيم لقاءات للقضاة     -
  .شقيقة وصديقة

 تشجيع القضاة وأعضاء النيابة علي اقتناء الموسوعات الفقهية والقانونية وإنشاء مكتبات في منـازلهم               -
 .بقروض وتسهيالت وشروط ميسرة من قبل الوزارة

  . الدوليةحضور المؤتمرات واإلجتماعات القضائية -

عداد القضاة وأعضاء النيابة ومعاونيهم ورفـع        -
  .مكفاءاته
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  األهداف  اإلجراءات والبرامج

  .إجراء التقييم السنوي لإلستراتيجية -
  .تفعيل نتائج التقييم السنوي -

تنفيذ إستراتيجية تطـوير وتحـديث الـسلطة         -
القضائية وتحديد نتائج السياسات وإدماجها فـي       

  .خطط العمل والبرامج السنوية وغيرها
قضائي في المحاكم التجارية ومحاكم و نيابات األموال العامة واألحداث إلحالتهـا إلـى              مكننة العمل ال   -

 ).Digital Courts(محاكم رقمية

وضع الدراسات والمعالجات عن حاالت الحجوز التحفظية التي تجـري علـى البـواخر والمعوقـات                 -
وغيرهـا مـن الدراسـات      المؤثرة على سير العمل القضائي في القضايا التجارية المتصلة بالمالحـة            

 .المتعلقة بالمحاكم المستهدفة

 .اإلستعانة بالخبرات القضائية العربية وغيرها في القضاء التجاري -

وضع برامج تلبي متطلبات التحديث والتطوير في أداء المحاكم التجارية ومحاكم األموال العامـة بمـا                 -
 .يكفل إجتذاب المستثمرين وتشجيعهم على االستثمار

 .إنشاء محاكم األحداث في جميع عواصم محافظات الجمهوريةإستكمال  -

 .تعديل القوانين المرتبطة بالتجارة والمال العام واألحداث بما يتواكب مع اإلصالح والتطور المنشود -

 .تنمية القدرات والمهارات للقضاة وأعضاء النيابة ومعاونيهم -

 .إقرار وضع ثابت للقضاة في هذه المحاكم -

  ي المحاكم التجاريةتخصيص القضاة ف -

تفعيل العمل القضائي بالمحاكم التجارية ومحاكم       -
  .و نيابات األموال العامة واألحداث
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  األهداف  اإلجراءات والبرامج
المـوظفين  وأعضاء النيابة العامة و   لسلطة القضائية وزيادة مخصصات القضاة      التنمية ل  نفقات    زيادة - -

والتأمين الـصحي أثنـاء      ووسائل النقل وإصابات المرض      والمكافآتفي األجور والحوافز التشجيعية     
الخدمة في السلك القضائي وبعدها والرفع التدريجي لمرتبات وعالوات الموظفين والمبالغ المخصـصة             

  .للدورات التدريبية والتأهيلية للقضاة والموظفين
 معايير سليمة   واعتماد للسلطة القضائية وضع خطة لإلعتمادات المخصصة لنفقات التشغيل والصيانة         - -

الواقعة في المناطق البعيدة أو المتاخمة للحدود       والنيابات  مع مراعاة زيادة اإلعتمادات للمحاكم      لتوزيعها  
  .وعلى ضوء القرارات المنبثقة عن المؤتمر القضائي األول

  .لكل عام وضع أولويات للمشروعات - -

  . نفقات التنمية- -
  
  
  
  
  
  . التشغيل والصيانة- -

ة المقررة حالياً علي الدعاوي والطلبات ورفعهـا إلـي الحـد            إعادة النظر في مبالغ الرسوم القضائي     - -
 وتخصيصها كاملـةً    المعقول أسوة بقوانين الرسوم القضائية المعمول بها في الدول العربية واإلسالمية          

 من خالل إجراء التعديل لقانون الرسـوم القـضائية          لتحديث وتطوير القضاء حسب المحافظات وذلك     
  .الحالي

 .رسوم القضائيةإقرار تكاليف ال- -

  .وضع نظام للقطاع المالي يساير معطيات التحديث  والتطوير القضائي - -
اعتماد وسائل وأدوات حديثه في المعامالت المالية وتفعيل القوانين واللـوائح ذات الـصلة بالجانـب              - -

  المالي
ر إيصال مستحقات    بما يكفل عدم تأخي    بالسلطة القضائية   تبسيط اإلجراءات في كافة اإلدارات المالية       - -

 في المواعيد الالزمة ومسائلة من يعمد أو يهمـل فـي أداء هـذا        وأصحاب الحقوق  القضاة والموظفين 
  .الواجب من المختصين

تحسين مستوى األداء ورفع اإلنتاجيـة فـي         - -
 بالـسلطة القـضائية   اإلدارات المالية المختلفة    

والعناية بالعاملين فيها وتعزيز الموازنة بالدعم      
  .الحكومي والخارجي



 

 

١٩٠

١٩٠

  األهداف  اإلجراءات والبرامج
  . تكون الموازنة موازنة المحاكم- -
  .إستكمال البناء الهيكلي للقطا ع المالي للسلطة القضائية- -
  . بصفه منتظمة ويكون تدريبها والنزيهة رفد القطاع المالي بالكوادر الكفؤة  والمؤهلة- -
ولى التدقيق في عرائض    استحداث قاضي تحضير الدعوى في المحاكم اإلبتدائية ذات الكثافة السكانية يت           -

الدعاوى والطلبات المقدمة من المدعين والتحقق من مدى توافر شـروط قبـول الـدعوى أو الطلـب                 
المرفوع إلى المحكمة من عدمه واستيفاء الرسوم القضائية والمستندات والوثائق المؤيدة لثبوت الحـق              

عني بنظرهـا والفـصل فيهـا       المطالب به تمهيداً لعرض صحيفة الدعوى أو الطلب على القاضي الم          
 .بمقتضى القانون

االلتزام الصارم باإلجراءات القانونية الواجب إتباعها عند نظر الدعاوى والطلبات المرفوعة إليها مـن               -
 .المواطنين والتأكيد على عدم إطالة أمد المنازعات

عاوى وضع دليل إرشادي يحتوى على اإلجراءات والخطوات الواجب إتباعها فـي حـال رفـع الـد                 -
والطلبات أمام المحاكم بدرجاتها ويحتوي على نماذج مختلفة من اإلستمارات القضائية وغيرهـا مـن               

  .وكذلك وضع دليل بالنسبة للنيابة العامة.   البيانات التي تفيد المتقاضيين والمتعاملين

تبسيط إجراءات التقاضي وسرعة الفصل فـي        -
المنازعات المعروضة أمـام المحـاكم وتنفيـذ        

حكام والقرارات القضائية الباتة أو النهائيـة اإل
  .حسب األحوال



 

 

١٩١

  األهداف  اإلجراءات والبرامج
 تنظيم االختصاص المكاني للمحاكم على أسس واضحة وسليمة يتناسب مع التوسع العمرانـي للمـدن                -

  .والمديريات
االهتمام بتطبيق الالئحة التنظيمية للمحاكم اإلستئنافية واإلبتدائية النافذة وتوفير متطلباتها مـن القـضاة               -

  .والعاملين واإلمكانيات ووسائل المواصالت
  .إنشاء شعب في المحاكم اإلستئنافية التي تعانى من ازدحام وتراكم القضايا فيها -
التسريع بتنظيم العال قه فيما بين أجهزة القضاء واألجهزة األمنية المعنية بمعاونة القـضاة فـي تنفيـذ                   -

  .األحكام
 بالمحاكم وانضباط العمل القضائي فيها وتـوفير المتطلبـات          اإقرار آلية عمليه للحد من تراكم القضاي       -

  .الالزمة لتحقيق هذا الغرض

تمكين المحاكم من التعجيل بالفصل في القضايا        -
  المطروحة أمامها في مواعيد مناسبة

إجراء التنسيق واالتصال بقيادة وزارة الداخلية بشأن توفير الحماية األمنية للقضاة وأعـضاء النيابـة                -
 . حاكم والنيابات ووضع برامج عملية لتنفيذ ذلكوالم

تشجيع القضاة وأعضاء النيابة العامة على التصدي ألحوال التدخل غير المشروع مـن قبـل األفـراد                  -
والجهات الرسمية في شئون القضايا المنظورة أمامهم أو في أمور تنفيذ األحكام والقرارات القـضائية               

 .ءات القانونية المناسبة لذلك طبقاً للقانونالباتة أو النهائية واتخاذ اإلجرا

فتح سجل في كل محكمة يدون فيه أسماء المتدخلين في القضايا المنظورة وفي األحكـام والقـرارات                  -
  .القضائية، وعلى أن يقدم تقرير دوري بالمتدخلين إلى مجلس القضاء األعلى ومجلس الوزراء

  .استقاللية القضاء -

 العامة بديوان الوزارة وضبط العالقة فيما بينهـا وبـين           تللقطاعات واإلدارا اعتماد تنظيم سليم ودائم      -
 .المكاتب واإلدارات المختلفة بالمحاكم اإلستئنافية واإلبتدائية وكذلك مكتب النائب العام

حسن سير العمل وتطويره والرفع من مـستوى    -
األداء وتوفير الخدمات للمواطنين بأيسر السبل      



 

 

١٩٢

١٩٢

  األهداف  اإلجراءات والبرامج
 إيجاد نظام دقيق وثابت للرقابة والتفتيش والمتابعة ألعمال كتاب وأمناء سر المحاكم  واألقالم الجنائية                -

لموثقين واألمناء واستمرار تقييم أدائهم الوظيفي وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب عليهم بـصفة دائمـة               وا
ومتابعة تنفيذ نتائج التقارير التي ترفع عنهم واستمرار اإلهتمام  بـشئونهم وتنميـة قـدراتهم وتلبيـة                  

 .متطلباتهم في العمل وتأمين احتياجاتهم بانتظام

ظفين بالمحاكم والنيابات بحركة التفتيش الدوري على القضاة وأعـضاء          ربط التفتيش على أعمال المو     -
 .النيابات لوجود صلة مباشرة بين األعمال

إعداد مقاييس األداء للقاضي والموظف في المحكمة اإلبتدائية ثم المحكمة االبتدائيـة كوحـدة لجميـع                 -
وكـذلك  ). ناف والمحاكم االبتدائية  محكمة اإلستئ (القضاة والموظفين فيها ثم على نطاق المحافظة كاملةً         

 .تؤخذ تجربة إحدى الدول في تطبيق ذلك.  بالنسبة للنيابة العامة

اعتماد اليه تفرغ  رؤساء محاكم اإلستئناف ورؤساء المحاكم اإلبتدائية في المدن ذات الكثافة الـسكانية                 -
 القـضائية   ةوالتطوير للسلط لإلدارة القضائية وتحميلهم المسئولية في ضبط قياس األداء وفي التحديث           

 .في نطاق اختصاصهم

  .توسيع نطاق تخصص القضاة في القضايا -

 .وأسرعها

-   



 

 

١٩٣

  األهداف  اإلجراءات والبرامج
العمل بـصفه   الكفاءة في   وإقرار التسويات والترقيات المستحقة للقضاة والموظفين وفقاً لقواعد األقدمية           -

 .منتظمة ومراعاة توفير الوسائل واإلمكانيات المادية لهم وفق القوانين واللوائح النافذة

توفير الخدمات والمتطلبات األساسية كالتامين الصحي وامتالك السكن ووسيلة المواصالت والدعم  في              -
زيـارات بـين المحـاكم      حاالت الزواج والوالدة والوفاة والقيام برحالت داخلية مجانية مع تبـادل ال           

 .والنيابات في المحافظات ،وشبه مجانية إلى الخارج واقتناء أجهزة الكمبيوتر بمبالغ رمزية

وضع آلية لمشاركة القضاة وأعضاء النيابة ومعاونيهم في صنع القرار في التخطيط والتقيـيم والتنفيـذ             -
 .لتحديث وتطوير القضاء

وكذا النيابات في التحديث والتطوير وحـسن األداء وتبـسيط           وضع آلية لتشجيع المنافسة بين المحاكم        -
 .اإلجراءات

اعتماد زي  قضائي موحد لجميع القضاة وأعضاء النيابة العامة  أسوة بما هو معمول به فـي الـدول                     -
  . العربية واإلسالمية وغيرها في هذا الصدد

تحقيق زيادة فـي ارتبـاط منتـسبي الـسلطة           -
    باالنتظـام      القضائية بأعمـالهم واهتمـامهم    
  .واالستقرار في مقرات أعمالهم

تشخيص وتقييم الوضع في المحاكم والنيابات مرة كل ثالث سنوات من قبل أكاديميين وباحثين ويكون                -
ذلك في محاور البنية التحتية، التأهيل والتدريب، تنظيم اإلدارة القضائية، الشئون الماليـة واإلداريـة ،    

 القضائي، دور المحاميين والخبراء، المكننة، والخدمات القضائية وأثرها بـين           الرقابة الداخلية، التفتيش  
  .ومناقشة ذلك في المؤتمرات القضائية.. المتقاضين

  .التشخيص والتقييم -

 .نشر البيانات الوظيفية للقضاة وأعضاء النيابة ومعاونيهم في كتيبات -

لحسابات الختامية، وتمكين كـل مـن يطلـب        نشر بيانات الموازنة للسلطة القضائية وكيفية توزيعها وا        -
 .تفصيالت بذلك اإلطالع عليها

  .الشفافية -



 

 

١٩٤

١٩٤

  األهداف  اإلجراءات والبرامج
 .اإلعالم بالمشاريع والمعاونات التي تقدمها الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية -

 .نشر البرامج والسياسات والقرارات التي تصدر عن السلطة القضائية -

فيها لتداول كل ما يهم المحكمة أو النيابـة مـن           عقد اجتماعات شهرية في كل محكمة ونيابة للعاملين          -
  .مواضيع لغاية تنفيذ اإلستراتيجية

إنشاء نظام توصيف وترتيب الوظائف واألخذ بنظام اإلعالن والمفاضلة بالتوظيف وذلك بموجب أحكام              -
رار رئيس  قانوني الخدمة المدنية والسلطة القضائية وأسس وإجراءات التوظيف المنصوص عليها في ق           

) ١٣٨(والمعدل بقـرار مجلـس الـوزراء الـصادر بـرقم          . م١٩٩٩لعام)٤٠(الوزراء الصادر برقم  
 .المشتمل على األسس المنظمة لعملية التوظيف. م٢٠٠٣لعام

  .الخ.. إنشاء نظام شغل الوظائف اإلدارية من حيث الخبرة والمستوى التعليمي واللياقة -

ـ        - ا كفالة استقرار عمليـة التوظيـف وانتظامه
  .وقيامها على أسس مشروعة وواضحة

 .نقابة الصحفيين بشأن التوعية القضائية/ وضع آلية مع وزارة اإلعالم -

إقرار آلية فعالة بحيث يتم منع الصحف من نشر مقاالت تمس كرامة القاضي ونزاهته وجالل وهيبـة                  -
يذ األحكام وحث مسئوليها    القضاء، أو تتعرض لقضايا ما زالت منظورة أمام المحاكم أو أثناء مرحلة تنف            

على توجيه أصحاب الشكاوى بعرض شكاواهم على هيئة التفتيش القضائي للتصرف فيها وفقاً للقانون              
حفاظاً على مكانة القضاء ودوره في إرساء قواعد العدالة واإلنصاف في المجتمع وبحيث ال يمسخ دور                

  .الصحف للتصدي إلصالح القضاء وإظهار الحق

/  بين السلطة القضائية واإلعـالم     تنظيم العالقة  -
  .نقابة الصحفيين



 

 

١٩٥

  األهداف  اإلجراءات والبرامج
 آليـة فعالـة لإلشـراف        ويحدد  الشرطة القضائية  الهيكل التنظيمي ومهام  إصدار قرار جمهوري ينظم      -

 اإلبتدائيـة والنيابـات      و والرقابة على أنشطة وأعمال جهاز الشرطة القضائية في المحاكم اإلستئنافية         
 ..العامة

يم دورات تأهيلية وتدريبية ألفراد الشرطة القضائية في مجال العلوم القانونيـة            منية لتنظ زوضع برامج    -
 .واألمنية ذات الصلة باألعمال الموكلة إليهم في الداخل والخارج حسب األحوال

-  
 مخصصات مالية لنفقات الشرطة القضائية ضمن بنود موازنة السلطة القضائية لمواجهة أعبـاء              اعتماد -

 في مقـار    واستقرارهموينهم المهني بصفة مستمرة ومستلزمات حياتهم المعيشية        وتكاليف أعمالهم وتك  
  .أعمالهم

 العناية بأفراد الشرطة القضائية من ناحية اإلهتمام بأحوالهم المعيشية وإنشاء مبان مناسبة لهم ملحقـة                -
  .اإلستئنافية بمباني المحاكم اإلبتدائية و

  تنظيم الشرطة القضائية لتفعيل دورهـا فـي        - -
تنفيذ األحكام وطلبات اإلسـتدعاءات وأعمـال       

  .الضبطية القضائية

 .تعيين قضاة يختصون بالفصل في القضايا اإلدارية في المحاكم اإلبتدائية لعواصم المحافظات -

  .إنشاء محاكم ابتدائية متخصصة في القضاء اإلداري في األمانة وعدن -
  .تخصيص قضاة إداريين -

عوامل التي أدت إلى حالة التدني في مستوى العمل القضائي تأسيساً على            إجراء دراسة واقعية سليمة لل     -
أن بعض المحاكم والنيابات شهدت تطوراً وتنظيماً في المهام الموكلة إليها وفي إدارة وتسيير األمـور                

 .اإلدارية والمالية بها

ـ              - ال القـانون   إعداد برامج عملية موسعة تنهض بمستوى األعمال بالمحاكم والنيابـات بمـشاركة رج
  .بالجامعات والمحامين وخبراء من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية

الحد من تدني مستوى العمل القضائي بالمحاكم        -
  .والنيابات



 

 

١٩٦

١٩٦

  األهداف  اإلجراءات والبرامج
قاعدة بيانات بشأن السجون ومراكز التوقيف والحبس االحتياطي ودور رعايـة األحـداث             / إيجاد آلية  -

 .الء فيها بانتظام من قبل السلطة القضائية بحسب القانونومتابعة أحوال المحبوسين أو النز

إصدار قرار جمهوري يبين العالقات فيما بين أجهزة القضاء وأجهزة الضبط القضائي تأسيـساً علـى                 -
 .القوانين والنظم السارية

إنشاء لجنة من اإلدارات ذات العالقة من السلطة القضائية تتولى مهام التنـسيق واالتـصال بـوزارة                  -
  .لداخلية في األمور المتصلة بأعمال المحاكم والنيابات ورفع تقارير شهرية ودورية في هذا الصددا

تطوير العالقة مـع أجهـزة وزارة الداخليـة          -
والضبطية القضائية لتفعيل دورهـا بموجـب       
القانون بما يكفل الحفاظ على أمـن ومـصالح         

  .الدولة والمواطنين ومكافحة الجرائم

ت المهندسين والمحامين والمحاسبين القانونيين وغيـرهم ووضـع برنـامج زمنـي             التواصل مع نقابا   -
لالجتماعات التي تنعقد فيما بين مسئولي الوزارة ورؤساء تلك النقابات لما من شأنه خلق عالقة وطيدة                

عـام  وروابط قويه فيما بين أجهزة القضاء والنقابات المهنية المذكورة وتعزيزها بانتظام تحقيقاً للنفع ال             
 .وحسماً للمنازعات بين أطراف الخصومة

ومقـدار األتعـاب المـستحقة      ) المحامي(اإلهتمام بإصدار لوائح تنظم العالقة فيما بين الموكل والوكيل         -
للمحامي في درجات التقاضي المختلفة، وأيضاً إقرار أتعاب الخبير الفني أو المحاسب القـانوني عنـد                

وتتضمن هذه اللـوائح العمـل      .   المحاكم وتتطلب معرفة فنية فيها     اإلستعانة به في قضايا منظورة أمام     
 .التطوعي والعون للمحتاجين

 إقرار خطة الستمرار التعاون فيما بين أجهزة القضاء ونقابات المحـامين والمهندسـين والمحاسـبين                -
 .فنيةالقانونيين وغيرهم بما يكفل سرعة الفصل في المنازعات التي تتطلب اإلستعانة بالخبرة ال

إنشاء إدارة بالوزارة تتولى أعمال االتصال والتنسيق مع تلك النقابات وتطويرها باسـتمرار وتنظـيم                -
  .أعمال الخبراء وبدائل القضاء من صلح وتوفيق وتحكيم

تعزيز العالقة مع معاوني القضاء من المحامين        -
  .والخبراء ومع جهات بدائل القضاء



 

 

١٩٧

   ]٢٠١٥-٢٠٠٥المشاريع [ الخطة االستثمارية 

إن الوزارة وهي في إطار رسم خططها المستقبلية فيما يخص المجاالت االستثمارية مـن مـشاريع                

البنية التحتية ونحوها هدفت إلى استكمال ما يتعلق بمشاريع اإلنـشاء والتجهيـزات مـن خـالل مـشروع                   

 –م  ٢٠٠٥ الفتـرة    استراتيحية تحديث وتطوير القضاء حيث بلغ إجمالي المبلغ المطلوب للمـشاريع خـالل            

  -:م على النحو التالي٢٠١٥

بمبلـغ  ) صـيانة   - اكتساب أراضـي   – البناء والتشييد    –يشمل الدراسات والتصاميم    ( اإلنشاء   .١

 .رياالً ] ١٠,٠٦٣,٠١٢,٠٠٠[إجمالي وقدره 

بمبلـغ إجمـالي وقـدره      )  آالت وأجهزة  – أثاث مكتب    –تشمل حيازة وسائل نقل     ( التجهيزات   .٢

 .رياالً ] ٢,٧٨٢,٠٠٠,٠٠٠[

 .رياالً ] ١٢,٨٤٥,٠١٢,٠٠٠[بإجمالي عام لإلنشاء والتجهيز والصيانة  

  -:حسب الخطة التالية 

م وسيتم استالمها نهائياً    ٢٠٠٤إن عدد المشاريع الجاري تنفيذها خالل عام        : مشاريع قيد التنفيذ      . أ 

 -:مشروعاً وتتطلب التزامات قائمة ] ٥٢[م يصل إلى ٢٠٠٩ –م ٢٠٠٥خالل أعوام 

 .ريال ] ٢,٢٠٢,٣٠٢,٠٠٠[النشاء بمبلغ وقدره ا .١

 .ريال ] ٥٠٢,٥٠٠,٠٠٠[التجهيز بمبلغ وقدره  .٢

] ٧٢[م إلى   ٢٠١٥ –م  ٢٠٠٥ يصل إجمالي المشاريع الجديدة المطلوبة للفترة        -:مشاريع جديدة    . ب 

ريال على  ] ٩,٩٢٠,٢١٠,٠٠٠[مشروعاً في مختلف محافظات الجمهورية لتوزيع بقيمة اجمالية         

 -:الي النحو الت

 .ريال ] ٧,٦٤٠,٧١٠,٠٠٠[اإلنشاء بمبلغ وقدره  .١

 .ريال ] ٢,٢٧٩,٥٠٠,٠٠٠[التجهيز بمبلغ وقدره  .٢



 

 

١٩٨

١٩٨

ريال ] ٢٠,٠٠٠,٠٠٠[ تم تخصيص مبلغ وقدره      -:ترميم وصيانة مباني المحاكم والنيابات القائمة       

تحسين للمباني القائمـة  ريال ألعمال الترميم وال)٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠(سنوياً لسنوات اإلستراتيجية وبإجمالي مبلغ   

  .والتي بحاجة ماسة إلى صيانة 

  

  



 

 

١٩٩

  بآالف الرياالت              :م٢٠١٥ –م ٢٠٠٥: الخالصة

ــالي   تكلفة اإلنشاء إجمـ
ــالغ  المبـ
المنصرف 

ــع  والمتوق
ــى  حتــ

  ٢٠٠٤نهاية

ــالي  إجمـ
ــة  تكلفــ
ــشاء  اإلنـ
  والتجهيزات

  التجهيزات
  جملة

إكتساب 
  أراضي

ــاء  بنـ
  وتشييد

دراسات 
وتصام

  يم

  م  اسم المشروع

٢٧٠٤٨٠٢ ٩٣٣٢٣٤ ٥٠٢٥٠٠ 
٢٢٠٢
٣٠٢ 

٦٠٠٠ 
٢١٨٩
٣٠٢ 

 ١ مشاريع قيد التنفيذ ٧٠٠٠

٩٩٢٠٢١٠ ٣٦٠٥٠ ٢٢٧٩٥٠٠ ٧٦٤٠
٧١٠ 

٣٤٧٠
٠٠ 

٧٢٢٧
٢١٠ 

٦٦٥٠
٠ 

 ٢ مشاريع جديدة

 ٢٢٠٠٠٠  
٢٢٠٠
٠٠ 

 
٢٢٠٠
٠٠ 

 ٣ الصيانة ٠

٩٦٩٢٨٤ 
١٢٨٤٥٠١

٢ 
٢٧٨٢٠٠٠ ١٠٠٦

٣٠١٢ 
٣٥٣٠
٠٠ 

٩٦٣٦
٥١٢ 

٧٣٥٠
٠ 

شاريع م(االجمالي العام   
مـشاريع  + قيد التنفيـذ    

 )صيانة+ جديدة

  
  

  بآالف الرياالت            م٢٠١٥م ٢٠٠٥: مشاريع قيد التنفيذ

إجمــالي    تكلفة اإلنشاء
ــالغ  المبـ
المنصرف 
ــع  والمتوق
حتــــى 
نهايــــة

٢٠٠٤  

إجمــالي 
تكلفــــة 
اإلنــشاء 
والتجهيزا

  ت

  التجهيزات
إكتساب   جملة

  أراضي
ــاء  بنـ

  وتشييد
دراسات 

  اميموتص
  م  اسم المشروع

٤٣،٠٤ ٠ ٤٣٠٤٩ ٨٥٠٠ ٥١٥٤٩ ٣٨٧٤٥ محكمـــة ونيابـــة  ٠ ١ 



 

 

٢٠٠

٢٠٠

إجمــالي    تكلفة اإلنشاء
ــالغ  المبـ
المنصرف 
ــع  والمتوق
حتــــى 
نهايــــة

٢٠٠٤  

إجمــالي 
تكلفــــة 
اإلنــشاء 
والتجهيزا

  ت

  التجهيزات
إكتساب   جملة

  أراضي
ــاء  بنـ

  وتشييد
دراسات 

  اميموتص
  م  اسم المشروع

 حجة/مبين ٩

٠ ٢٢٥٩٠ ٠ ٢٢٥٩٠ ٢٠٣٣٠ 
٢٢،٥٩

٠ 
٠ 

سور المجمع القضائي   
 ابين

٢ 

٠ ١١٩٠٤ ٥٠٠٠ ١٦٩٠٤ ١٠٧١٤ 
١١،٩٠

٤ 
٠ 

محكمـــة ونيابـــة 
 ابين/جعار

٣ 

٠ ٢٢١١٣ ٨٥٠٠ ٣٠٦١٣ ١٩٩٠١ 
٢٢،١١

٣ 
٠ 

محكمـــة ونيابـــة 
 تعز/المخا

٤ 

٠ ٥١٤٠٦ ٢٠٠٠٠ ٧١٤٠٦ ٤٦٢٦٤ 
٥١،٤٠

٦ 
٠ 

ــضائي  ــع الق المجم
 الحديدة/التجاري

٥ 

٠ ٣٨٣٢٠ ٥٥٠٠ ٤٣٨٢٠ ٣٤٤٨٧ 
٣٨،٣٢

٠ 
٠ 

محكمـــة ونيابـــة 
 الحديدة/اللحية

٦ 

٠ ٢٧٩٣٩ ٣٥٠٠ ٣١٤٣٩ ٢٥١٤٥ 
٢٧،٩٣

٩ 
٠ 

محكمـــة ونيابـــة 
 عمران/مسور

٧ 

٠ ٢٠٠٥٦ ٠ ٢٠٠٥٦ ١٨٠٥٠ 
٢٠،٠٥

٦ 
٠ 

ــع  ــور المجمـ سـ
 عمران/القضائي

٨ 

٠ ١٧٤٨٩ ٠ ١٧٤٨٩ ١٥٧٤٠ 
١٧،٤٨

٩ 
٠ 

سور المجمع القضائي   
 حضرموت/المكال

٩ 

٠ ٢٠٨٠٨ ٠ ٢٠٨٠٨ ١٨٧٢٨ 
٢٠،٨٠

٨ 
٠ 

ــع  ــور المجمـ سـ
 اب/القضائي

١٠ 

٠ ٢٨١٣٩ ٨٥٠٠ ٣٦٦٣٩ ٢٥٣٢٦ 
٢٨،١٣

٩ 
٠ 

محكمـــة ونيابـــة 
 المحويت/حفاش

١١ 



 

 

٢٠١

إجمــالي    تكلفة اإلنشاء
ــالغ  المبـ
المنصرف 
ــع  والمتوق
حتــــى 
نهايــــة

٢٠٠٤  

إجمــالي 
تكلفــــة 
اإلنــشاء 
والتجهيزا

  ت

  التجهيزات
إكتساب   جملة

  أراضي
ــاء  بنـ

  وتشييد
دراسات 

  اميموتص
  م  اسم المشروع

٠ ٤٢٣٠١ ٨٥٠٠ ٥٠٨٠١ ٣٨٠٧١ 
٤٢،٣٠

١ 
٠ 

محكمـــة ونيابـــة 
 لحج/المفلحي

١٢ 

٠ ٢٠٦١٦ ٧٠٠٠ ٢٧٦١٦ ١٨٥٥٥ 
٢٠،٦١

٦ 
 ١٣ محكمة ونيابة الجوف ٠

٠ ٣٠٩٣٥ ٣٥٠٠ ٣٤٤٣٥ ٢٧٨٤٢ 
٣٠،٩٣

٥ 
٠ 

محكمـــة ونيابـــة 
 عدن/الميناء

١٤ 

٠ ٤٢٠٠٠ ٨٥٠٠ ٥٠٥٠٠ ٣٧٨٠٠ 
٤٢،٠٠

٠ 
٠ 

محكمـــة ونيابـــة 
 صعدة/قطابر

١٥ 

٠ ١٦٠٠٠ ٦٥٠٠ ٢٢٥٠٠ ١٤٤٠٠ 
١٦،٠٠

٠ 
٠ 

محكمـــة ونيابـــة 
 ١٦  صعدة/رازح

٠ ٢٤٥٣٧ ٣٠٠٠ ٢٧٥٣٧ ١٢٠٠٠ 
٢٤،٥٣

٧ 
٠ 

محكمة ونيابة حبيش   
 اب/ 

١٧ 

٠ ٢٦٣٥٨ ٦٥٠٠ ٣٢٨٥٨ ٧٧٨٨ 
٢٦،٣٥

٨ 
٠ 

محكمة نيابة الرضمة   
 اب/ 

١٨ 

٠ ١٩٣٧٩ ٣٥٠٠ ٢٢٨٧٩ ٤٣٨٦ 
١٩،٣٧

٩ 
٠ 

محكمة ونيابة النادرة   
 اب/ 

١٩ 

٠ ٣٩٧٠٥ ٩٥٠٠ ٤٩٢٠٥ ٩٣٨٦ 
٣٩،٧٠

٥ 
٠ 

/ محكمة ونيابة القفر    
 اب

٢٠ 

٠ ٥٤٨٦٧ ٩٥٠٠ ٦٤٣٦٧ ١٠٠٠٠ 
٥٤،٨٦

٧ 
٠ 

نيابة السبرة  محكمة و 
 اب

٢١ 

٠ ٣٣١٤٩ ٩٥٠٠ ٤٢٦٤٩ ١٠٠٠٠ 
٣٣،١٤

٩ 
٠ 

/ محكمة ونيابة يريم    
 اب

٢٢ 



 

 

٢٠٢

٢٠٢

إجمــالي    تكلفة اإلنشاء
ــالغ  المبـ
المنصرف 
ــع  والمتوق
حتــــى 
نهايــــة

٢٠٠٤  

إجمــالي 
تكلفــــة 
اإلنــشاء 
والتجهيزا

  ت

  التجهيزات
إكتساب   جملة

  أراضي
ــاء  بنـ

  وتشييد
دراسات 

  اميموتص
  م  اسم المشروع

٠ ٢٩٣٩٨ ٩٥٠٠ ٣٨٨٩٨ ٧٦٧٠ 
٢٩،٣٩

٨ 
٠ 

ــضائي  ــع الق المجم
 البيضاء

٢٣ 

٠ ٢٨٥٥٨ ٩٥٠٠ ٣٨٠٥٨ ٦٣٩١ 
٢٨،٥٥

٨ 
٠ 

محكمة ونيابة مغرب   
 ذمار/عنس

٢٤ 

٠ ٥١٣٧٨ ٦٠٠٠ ٥٧٣٧٨ ٧٦٦٣ 
٥١،٣٧

٨ 
٠ 

محكمـــة ونيابـــة 
 شبوة/حبان

٢٥ 

٠ ٣٧١٢٦ ٧٥٠٠ ٤٤٦٢٦ ٧٧٣٥ 
٣٧،١٢

٦ 
٠ 

محكمـــة ونيابـــة 
 شبوة/جردان

٢٦ 

١١٠٠٠٠ ٣٢٠٠٠٠ ١٣٢٩٢٤ 
٢١٠٠٠

٠ 
٠ 

٢١٠،٠
٠٠ 

٠ 
ــق   ــى ملحـ مبنـ

امانـــة /الـــوزارة
 العاصمة

٢٧ 

٠ ٤٣٥٧٧ ٩٥٠٠ ٥٣٠٧٧ ٥٩١١ 
٤٣،٥٧

٧ 
٠ 

محكمة ونيابة غيـل    
 حضرموت/باوزير

٢٨ 

٠ ٤٩٢٦٩ ٩٥٠٠ ٥٨٧٦٩ ١٨٨٠٩ 
٤٩،٢٦

٩ 
٠ 

ــع ا ــضائي المجم لق
 حضرموت/سيئون

٢٩ 

٠ ٢١٧٨٢ ٣٥٠٠ ٢٥٢٨٢ ٧٨٥٤ 
٢١،٧٨

٢ 
٠ 

محكمـــة ونيابـــة 
 حضرموت/صيف

٣٠ 

٠ ٧٣٣١٢ ٩٥٠٠ ٨٢٨١٢ ٢٤٠٠٠ 
٧٣،٣١

٢ 
٠ 

-محكمة ونيابة حديبو  
 حضرموت/سقطرى

٣١ 

٠ ٤٧٧٤٣ ٧٥٠٠ ٥٥٢٤٣ ١٠٠٠٠ 
٤٧،٧٤

٣ 
٠ 

محكمـــة ونيابـــة 
 حضرموت/القطن

٣٢ 



 

 

٢٠٣

إجمــالي    تكلفة اإلنشاء
ــالغ  المبـ
المنصرف 
ــع  والمتوق
حتــــى 
نهايــــة

٢٠٠٤  

إجمــالي 
تكلفــــة 
اإلنــشاء 
والتجهيزا

  ت

  التجهيزات
إكتساب   جملة

  أراضي
ــاء  بنـ

  وتشييد
دراسات 

  اميموتص
  م  اسم المشروع

٠ ٥١٦٦٢ ٧٥٠٠ ٥٩١٦٢ ١٠٠٠٠ 
٥١،٦٦

٢ 
٠ 

مـــة ونيابـــة محك
 حضرموت/شبام

٣٣ 

٠ ٥١١٤٢ ٧٥٠٠ ٥٨٦٤٢ ١٠٠٠٠ 
٥١،١٤

٢ 
٠ 

/ محكمة ونيابة تريم    
 حضرموت

٣٤ 

٠ ٣٢٦٣٧ ٥٥٠٠ ٣٨١٣٧ ٤١٥٠ 
٣٢،٦٣

٧ 
٠ 

محكمـــة ونيابـــة 
 حجة/عبس

٣٥ 

٠ ٤٦٢٥١ ٩٥٠٠ ٥٥٧٥١ ٤٦٢٥ 
٤٦،٢٥

١ 
 ٣٦ محكمة ونيابة حجة ٠

٠ ٣٢٥٤٧ ٨٥٠٠ ٤١٠٤٧ ٣٥٠١ 
٣٢،٥٤

٧ 
٠ 

محكمة ونيابة افلـح    
 حجة/شامال

٣٧ 

٠ ٣٣٧٥٨ ٨٥٠٠ ٤٢٢٥٨ ١٤٤٩١ 
٣٣،٧٥

٨ 
٠ 

محكمة ونيابة افلـح    
 حجة/اليمن

٣٨ 

٠ ٣٧٤٥١ ٣٥٠٠ ٤٠٩٥١ ٢٣٢٩ 
٣٧،٤٥

١ 
٠ 

محكمـــة ونيابـــة 
 تعز/المسراخ

٣٩ 

٠ ٣٢٦١٧ ٨٥٠٠ ٤١١١٧ ٥٠٠٠ 
٣٢،٦١

٧ 
٠ 

محكمـــة ونيابـــة 
 أبين/مودية

٤٠ 

٠ ٤٨٢٢٢ ٨٥٠٠ ٥٦٧٢٢ ٠ 
٤٨،٢٢

٢ 
٠ 

محكمـــة ونيابـــة 
 صعدة/سحار

٤١ 

٠ ٩٣٧٩٢ ٣٥٠٠٠ ١٢٨٧٩٢ ٣٨٢٠٥ 
٩٣،٧٩

٢ 
٠ 

ــضائي  ــع الق المجم
االســــــتراحة 

 الحديدة/والمنتدى

٤٢ 

٠ ٧٠٠٠٠ ٨٥٠٠ ٧٨٥٠٠ ١٠٠٠٠ 
٧٠،٠٠

٠ 
٠ 

محكمـــة ونيابـــة 
 المهرة/شحن

٤٣ 



 

 

٢٠٤

٢٠٤

إجمــالي    تكلفة اإلنشاء
ــالغ  المبـ
المنصرف 
ــع  والمتوق
حتــــى 
نهايــــة

٢٠٠٤  

إجمــالي 
تكلفــــة 
اإلنــشاء 
والتجهيزا

  ت

  التجهيزات
إكتساب   جملة

  أراضي
ــاء  بنـ

  وتشييد
دراسات 

  اميموتص
  م  اسم المشروع

٠ ٢٢٤٣٥ ٣٥٠٠ ٢٥٩٣٥ ١٠٠٠٠ 
٢٢،٤٣

٥ 
٠ 

محكمـــة ونيابـــة 
 عمران/حوث

٤٤ 

٠ ٢٥٤٨٦ ٣٥٠٠ ٢٨٩٨٦ ١٠٠٠٠ 
٢٥،٤٨

٦ 
٠ 

ـ    ال محكمة ونيابة عي
 عمران/سريح

٤٥ 

٠ ٦٤٧٦٨ ٩٥٠٠ ٧٤٢٦٨ ٢٠٠٠٠ 
٦٤،٧٦

٨ 
٠ 

محكمـــة ونيابـــة 
 ذمار/عتمة

٤٦ 

٠ ٢٨٨٥٥ ٩٥٠٠ ٣٨٣٥٥ ٥٣١٨ 
٢٨،٨٥

٥ 
٠ 

محكمـــة ونيابـــة 
 الضالع/جبن

٤٧ 

٠ ٣٢٨٧٦ ٠ ٣٢٨٧٦ ٠ 
٣٢،٨٧

٦ 
٠ 

سور المجمع القضائي   
 الضالع

٤٨ 

٠ ٣٢٠٠٠ ٩٥٠٠ ٤١٥٠٠ ١٥٥٠٠ 
٣٠،٥٠

٠ 
 ٤٩ نيابة ذمار ١٥٠٠

٢٠٠٠٠ ١٤٥٠٠٠ ٥٦٥٠٠ 
١٢٥٠٠

٠ 
٠ 

١٢٢،٥
٠٠ 

 ٥٠ نيابة عدن ٢٥٠٠

٣٠٠٠ ٥٣٠٠٠ ٩٥٠٠ ٦٢٥٠٠ ١١٥٠٠ 
٤٨،٥٠

٠ 
 ٥١ نيابة المحويت ١٥٠٠

٣٠٠٠ ٤٢٠٠٠ ٩٥٠٠ ٥١٥٠٠ ٩٥٠٠ 
٣٧،٥٠

٠ 
 ٥٢ نيابة سيئون ١٥٠٠

٩٣٣٢٣٤ 
٢٧٠٤٨٠

٢ 
٥٠٢٥٠٠ 

٢٢٠٢٣
٠٢ 

٦٠٠٠ 
٢١٨٩٣

٠٢ 
  اإلجمالي ٧٠٠٠

  



 

 

٢٠٥

   الرياالتبآالف            ٢٠١٥ –م ٢٠٠٥مشاريع جديدة 

إجمــالي    تكلفة اإلنشاء
ــالغ  المبـ
المنصرف 
ــع  والمتوق
حتــــى 
نهايــــة

٢٠٠٤  

إجمــالي 
تكلفــــة 
اإلنــشاء 
والتجهيزا

  ت

  التجهيزات
إكتساب   جملة

  أراضي
ــاء  بنـ

  وتشييد
دراسات 
  وتصاميم

  م  اسم المشروع

   ٠ ٠     
ــل  تموي
 مركزي

  

المحكمـــة العليـــا 
 للجمهورية

١

٢٠٠٠ ٨٢٠٠٠ ٠ ٨٤٠٠٠ ٣٠٠٠٠ ١١٤٠٠٠ ٠ 

توسعة مكتب النائـب    
مبنـى مكتـب    (العام

محامي األموال العامة   
( 

٢

٠ ١٨٤٧١٠ ١٢٦٥٠ 
١٨٤٧١

٠ 
٠ 

١٨٤٧١
٠ 

٠ 
  توسعة

 المعهــد العــالي  
 للقضاء

٣

١٨٠٠٠٠ ٥٥٤٠٠٠ ٠ 
٣٧٤٠٠

٠ 
٢٠٠٠٠ 

٣٥٠٠٠
٠ 

٤٠٠٠ 
ــضائي  ــع الق المجم

 التجاري األمانة
٤

٠ ٥٠٠٠٠ ٠ ٥٠٠٠٠ ١٢٠٠٠ ٦٢٠٠٠ ٠ 
محكمة ونيابة شـرق    

 نةاألما
٥

٠ ٥٠٠٠٠ ٣٠٠٠ ٥٣٠٠٠ ١٢٠٠٠ ٦٥٠٠٠ ٠ 
محكمة ونيابة غـرب    

 األمانة
٦

٠ ٥٠٠٠٠ ٣٠٠٠ ٥٣٠٠٠ ١٢٠٠٠ ٦٥٠٠٠ ٠ 
محكمة  ونيابة  شمال     

 االمانه 
٧

٠ ٥٠٠٠٠ ٣٠٠٠ ٥٣٠٠٠ ١٢٠٠٠ ٦٥٠٠٠ ٠ 
   محكمة 

جنوب شرق االمانه   ٨

٩   محكمة ٠ ٤٧٠٠٠ ٣٠٠٠ ٥٠٠٠٠ ١٢٠٠٠ ٦٢٠٠٠ ٠



 

 

٢٠٦

٢٠٦

إجمــالي    تكلفة اإلنشاء
ــالغ  المبـ
المنصرف 
ــع  والمتوق
حتــــى 
نهايــــة

٢٠٠٤  

إجمــالي 
تكلفــــة 
اإلنــشاء 
والتجهيزا

  ت

  التجهيزات
إكتساب   جملة

  أراضي
ــاء  بنـ

  وتشييد
دراسات 
  وتصاميم

  م  اسم المشروع

 بني الحارث  االمانه 

٠ ٤٧٠٠٠ ٣٠٠٠ ٥٠٠٠٠ ١٢٠٠٠ ٦٢٠٠٠ ٠ 
محكمة ونيابة األموال   

 األمانة/ العامة 
١٠

٠ ١٥٠٠٠ ٠ ١٥٠٠٠ ٠ ١٥٠٠٠ ٠ 
سور وبوابات محكمة   
ونيابـــة الـــسخنة 

 الحديدة/
١١

٠ ١٥٠٠٠ ٠ ١٥٠٠٠ ٠ ١٥٠٠٠ ٠ 
سور وبوابات محكمة   

 حجة/ ونيابة المفتاح
١٢

٠ ١٥٠٠٠ ٠ ١٥٠٠٠ ٠ ١٥٠٠٠ ٠ 
سور وبوابات محكمة 

بــة  جبــل رأس ونيا
 الحديدة 

١٣

٠ ١٥٠٠٠ ٠ ١٥٠٠٠ ٠ ١٥٠٠٠ ٠ 
سور وبوابات محكمة   
ونيابة بـالد الطعـام     

 الحديدة 
١٤

٠ ١٥٠٠٠ ٠ ١٥٠٠٠ ٠ ١٥٠٠٠ ٠ 
ســـور وبوابـــات 
محكمـــة ونيابـــة 

 الجعفرية الحديدة 
١٥

٠ ١٥٠٠٠ ٠ ١٥٠٠٠ ٠ ١٥٠٠٠ ٠ 
ــات   ــور وبواب  س
محكمـــة ونيابـــة 

 سيحوت المهره 
١٦



 

 

٢٠٧

إجمــالي    تكلفة اإلنشاء
ــالغ  المبـ
المنصرف 
ــع  والمتوق
حتــــى 
نهايــــة

٢٠٠٤  

إجمــالي 
تكلفــــة 
اإلنــشاء 
والتجهيزا

  ت

  التجهيزات
إكتساب   جملة

  أراضي
ــاء  بنـ

  وتشييد
دراسات 
  وتصاميم

  م  اسم المشروع

٠ ١٥٠٠٠ ٠ ١٥٠٠٠ ٠ ١٥٠٠٠ ٠ 
ــات   ــور وبواب   س
محكمة ونيابة  قـشن     

 المهره 
١٧

١٨٠٠٠٠ ٥٥٤٠٠٠ ٠ 
٣٧٤٠٠

٠ 
٢٠٠٠٠ 

٣٥٠٠٠
٠ 

٤٠٠٠ 
ــضائي  ــع الق المجم

ــال  ــاري المك / التج
 حضرموت

١٨

٠ ٤٧٠٠٠ ٣٠٠٠ ٥٠٠٠٠ ٩٥٠٠ ٥٩٥٠٠ ٠ 
  محكمة ونيابة
  أرحب صنعاء

١٩

٠ ٤٧٠٠٠ ٣٠٠٠ ٥٠٠٠٠ ١٢٠٠٠ ٦٢٠٠٠ ٠ 
محكمة ونيابة األموال   

 العامة تعز
٢٠

٠ ٤٧٠٠٠ ٣٠٠٠ ٥٠٠٠٠ ٩٥٠٠ ٥٩٥٠٠ ٠ 
محكمـــة ونيابـــة 

 تعز/المواسط
٢١

٠ ٤٧٠٠٠ ٣٠٠٠ ٥٠٠٠٠ ٩٥٠٠ ٥٩٥٠٠ ٠ 
   محكمة ونيابة

  الدريهمي الحديدة
٢٢

٠ ٤٧٠٠٠ ٠ ٤٧٠٠٠ ٩٥٠٠ ٥٦٥٠٠ ٠ 
  محكمة ونيابة

 عمران/ ذيبين 
٢٣

٠ ٤٧٠٠٠ ٠ ٤٧٠٠٠ ٩٥٠٠ ٥٦٥٠٠ ٠ 
   محكمة ونيابة
  دمت الضالع 

٢٤

٠ ٤٧٠٠٠ ٠ ٤٧٠٠٠ ٩٥٠٠ ٥٦٥٠٠ ٠ 
 محكمــة ونيابــة  

 الشعيب الضالع 
٢٥

٠ ٢٠٠٠٠ ٠ ٥٠٠٠٠ ٩٥٠٠ ٥٩٥٠٠ ٠ 
توسعة محكمة ونيابة   

 ذمار/جهران
٢٦



 

 

٢٠٨

٢٠٨

إجمــالي    تكلفة اإلنشاء
ــالغ  المبـ
المنصرف 
ــع  والمتوق
حتــــى 
نهايــــة

٢٠٠٤  

إجمــالي 
تكلفــــة 
اإلنــشاء 
والتجهيزا

  ت

  التجهيزات
إكتساب   جملة

  أراضي
ــاء  بنـ

  وتشييد
دراسات 
  وتصاميم

  م  اسم المشروع

٠ ٤٧٠٠٠ ٠ ٤٧٠٠٠ ٩٥٠٠ ٥٦٥٠٠ ٩٤٠٠ 
محكمـــة ونيابـــة 

 عمران /السود
٢٧

٠ ٤٧٠٠٠ ٣٠٠٠ ٥٠٠٠٠ ٩٥٠٠ ٥٩٥٠٠ ٠ 
محكمـــة ونيابـــة 

 عمران /السوده
٢٨

٠ ٤٧٠٠٠ ٣٠٠٠ ٥٠٠٠٠ ٩٥٠٠ ٥٩٥٠٠ ٠ 
 محكمة ونيابة شرق   

 ذمار  
٢٩

٠ ٧٠٠٠٠ ٠ ٧٠٠٠٠ ٩٥٠٠ ٧٩٥٠٠ ١٤٠٠٠ 
محكمة ونيابة مقبنـة    

 تعز
٣٠

١٨٠٠٠٠ ٥٣٠٠٠٠ ٠ 
٣٥٠٠٠

٠ 
٠ 

٣٥٠٠٠
٠ 

٠ 
ــضائي  ــع الق المجم

 لحج/الحوطة
٣١

١٨٠٠٠٠ ٥٥٤٠٠٠ ٠ 
٣٧٤٠٠

٠ 
٢٠٠٠٠ 

٣٥٠٠٠
٠ 

٤٠٠٠ 
ــضائي  ــع الق المجم

 تعز 
٣٢

١٨٠٠٠٠ ٥٥٤٠٠٠ ٠ 
٣٧٤٠٠

٠ 
٢٠٠٠٠ 

٣٥٠٠٠
٠ 

٣٣ المجمع القضائي اب  ٤٠٠٠

١٨٠٠٠٠ ٥٥٤٠٠٠ ٠ 
٣٧٤٠٠

٠ 
٢٠٠٠٠ 

٣٥٠٠٠
٠ 

٤٠٠٠ 
ــضائي   المجمــع الق

 عدن
٣٤

١٨٠٠٠٠ ٥٥٤٠٠٠ ٠ 
٣٧٤٠٠

٠ 
٢٠٠٠٠ 

٣٥٠٠٠
٠ 

٤٠٠٠ 
ــضائي  ــع الق المجم

 التجاري تعز
٣٥

٠ ٤٧٠٠٠ ٣٠٠٠ ٥٠٠٠٠ ٩٥٠٠ ٥٩٥٠٠ ٠ 
/ محكمة ونيابة جبلة    

 اب
٣٦

٠ ٤٧٠٠٠ ٠ ٤٧٠٠٠ ٩٥٠٠ ٥٦٥٠٠ ٠ 
محكمـــة ونيابـــة 

 حجة/المفتاح
٣٧



 

 

٢٠٩

إجمــالي    تكلفة اإلنشاء
ــالغ  المبـ
المنصرف 
ــع  والمتوق
حتــــى 
نهايــــة

٢٠٠٤  

إجمــالي 
تكلفــــة 
اإلنــشاء 
والتجهيزا

  ت

  التجهيزات
إكتساب   جملة

  أراضي
ــاء  بنـ

  وتشييد
دراسات 
  وتصاميم

  م  اسم المشروع

٠ ٤٧٠٠٠ ٣٠٠٠ ٥٠٠٠٠ ١٢٠٠٠ ٦٢٠٠٠ ٠ 
   محكمة ونيابة
 عدن / دار سعد م

٣٨

٠ ٤٧٠٠٠ ٣٠٠٠ ٥٠٠٠٠ ٩٥٠٠ ٥٩٥٠٠ ٠ 
محكمـــة ونيابـــة 

 شبوة/ميفعة
٣٩

٠ ٤٧٠٠٠ ٠ ٤٧٠٠٠ ٩٥٠٠ ٥٦٥٠٠ ٠ 
محكمـــة ونيابـــة 

 حضرموت /الريده
٤٠

١٨٠٠٠٠ ٥٥٤٠٠٠ ٠ 
٣٧٤٠٠

٠ 
٢٠٠٠٠ 

٣٥٠٠٠
٠ 

٤٠٠٠ 
ــضائي   المجمــع الق

 محويت ال
٤١

١٨٠٠٠٠ ٥٥٤٠٠٠ ٠ 
٣٧٤٠٠

٠ 
٢٠٠٠٠ 

٣٥٠٠٠
٠ 

٤٠٠٠ 
   المجمع القضائي

 المهرة/   الغيضة م
٤٢

٠ ٤٧٠٠٠ ٣٠٠٠ ٥٠٠٠٠ ١٢٠٠٠ ٦٢٠٠٠ ٠ 
محكمـــة ونيابـــة 

 األمانة/المرور
٤٣

٠ ٤٧٠٠٠ ٣٠٠٠ ٥٠٠٠٠ ٩٥٠٠ ٥٩٥٠٠ ٠ 
  محكمة ونيابة

  بني الحارث صنعاء
٤٤

٠ ٤٧٠٠٠ ٣٠٠٠ ٥٠٠٠٠ ٩٥٠٠ ٥٩٥٠٠ ٠ 
ابة القبيطة  محكمة وني 

 تعز/ الراهدة 
٤٥

٠ ٤٧٠٠٠ ٣٠٠٠ ٥٠٠٠٠ ٩٥٠٠ ٥٩٥٠٠ ٠ 
   محكمة ونيابة

   شمال الحديدة 
٤٦

٠ ٤٧٠٠٠ ٣٠٠٠ ٥٠٠٠٠ ٩٥٠٠ ٥٩٥٠٠ ٠ 
 محكمة ونيابة غرب   

 تعز 
٤٧

٠ ٤٧٠٠٠ ٣٠٠٠ ٥٠٠٠٠ ٩٥٠٠ ٥٩٥٠٠ ٠ 
 محكمة ونيابة شمال 

 تعز 
٤٨



 

 

٢١٠

٢١٠

إجمــالي    تكلفة اإلنشاء
ــالغ  المبـ
المنصرف 
ــع  والمتوق
حتــــى 
نهايــــة

٢٠٠٤  

إجمــالي 
تكلفــــة 
اإلنــشاء 
والتجهيزا

  ت

  التجهيزات
إكتساب   جملة

  أراضي
ــاء  بنـ

  وتشييد
دراسات 
  وتصاميم

  م  اسم المشروع

٠ ٣٧٤٠٠٠ ٠ 
٣٧٤٠٠

٠ 
٢٠٠٠٠ 

٣٥٠٠٠
٠ 

٤٠٠٠ 
ــضا ــع الق ئي المجم

 عمران
٤٩

٠ ٣٧٤٠٠٠ ٠ 
٣٧٤٠٠

٠ 
٢٠٠٠٠ 

٣٥٠٠٠
٠ 

٤٠٠٠ 
ــضائي  ــع الق المجم

 مأرب
٥٠

٠ ٣٧٤٠٠٠ ٠ 
٣٧٤٠٠

٠ 
٢٠٠٠٠ 

٣٥٠٠٠
٠ 

٤٠٠٠ 
ــضائي  ــع الق المجم

 شبوة
٥١

٠ ٤٧٠٠٠ ٣٠٠٠ ٥٠٠٠٠ ٩٥٠٠ ٥٩٥٠٠ ٠ 
/ محكمة ونيابة يهر    

 لحج
٥٢

٠ ٤٧٠٠٠ ٣٠٠٠ ٥٠٠٠٠ ٩٥٠٠ ٥٩٥٠٠ ٠ 
محكمـــة ونيابـــة 

 أبين/الوضيع
٥٣

٠ ٤٧٠٠٠ ٣٠٠٠ ٥٠٠٠٠ ٩٥٠٠ ٥٩٥٠٠ ٠ 
 محكمة ونيابة غرب   

 ذمار 
٥٤

٠ ٤٧٠٠٠ ٠ ٤٧٠٠٠ ٩٥٠٠ ٥٦٥٠٠ ٠ 
   محكمة ونيابة

  سيحوت المهره 
٥٥

٠ ٤٧٠٠٠ ٠ ٤٧٠٠٠ ٩٥٠٠ ٥٦٥٠٠ ٠ 
   محكمة ونيابة
   قشن المهره 

٥٦

٠ ٤٧٠٠٠ ٣٠٠٠ ٥٠٠٠٠ ٩٥٠٠ ٥٩٥٠٠ ٠ 
   محكمة ونيابة

  جنوب الحديدة 
٥٧

٠ ٤٧٠٠٠ ٣٠٠٠ ٥٠٠٠٠ ٩٥٠٠ ٥٩٥٠٠ ٠ 
  محكمة ونيابة 
 اب/ حزم العدين

٥٨

٠ ٤٧٠٠٠ ٠ ٤٧٠٠٠ ٩٥٠٠ ٥٦٥٠٠ ٠ 
محكمة ونيابة  احور    

 ابين 
٥٩



 

 

٢١١

إجمــالي    تكلفة اإلنشاء
ــالغ  المبـ
المنصرف 
ــع  والمتوق
حتــــى 
نهايــــة

٢٠٠٤  

إجمــالي 
تكلفــــة 
اإلنــشاء 
والتجهيزا

  ت

  التجهيزات
إكتساب   جملة

  أراضي
ــاء  بنـ

  وتشييد
دراسات 
  وتصاميم

  م  اسم المشروع

٠ ٤٧٠٠٠ ٣٠٠٠ ٥٠٠٠٠ ٩٥٠٠ ٥٩٥٠٠ ٠ 
محكمـــة ونيابـــة 

 لحج/المسيمير
٦٠

١٠٠٠٠٠ ٣٠٣٠٠٠ ٠ 
٢٠٣٠٠

٠ 
١٠٠٠٠ 

١٩٠٠٠
٠ 

٣٠٠٠ 
  مصلحة

ــب   الطــــــ
 األمانة/الشرعي

٦١

٣٠٠٠٠ ٢٣٣٠٠٠ ٠ 
٢٠٣٠٠

٠ 
١٠٠٠٠ 

١٩٠٠٠
٠ 

٣٠٠٠ 
  مصلحة

ــاري  ــسجل العق  ال
 والتوثيق

٦٢

٠ ٤٧٠٠٠ ٣٠٠٠ ٥٠٠٠٠ ٩٥٠٠  ٥٩٥٠٠ ٠ 
  محكمة ونيابة

  بني مطر صنعاء
٦٣

  ١٥٠٠ ٣٧٥٠٠ ٣٠٠٠ ٤٢٠٠٠ ٩٥٠٠ ٥١٥٠٠ 
نيابـــة إســـتئناف 

 حضرموت
٦٤

٦٥ نيابة إستئناف صنعاء ٢٥٠٠ ٧٢٥٠٠ ٥٠٠٠ ٨٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠ ١٠٠٠٠٠ ٠

٦٦ إستئناف البيضاءنيابة ١٥٠٠ ٣٥٥٠٠ ٣٠٠٠ ٤٠٠٠٠ ٩٥٠٠ ٤٩٥٠٠ ٠

٦٧ نيابة إستئناف صعدة ١٥٠٠ ٣٦٥٠٠ ٣٠٠٠ ٤١٠٠٠ ٩٥٠٠ ٥٠٥٠٠  

٦٨ نيابة إستئناف حجة ١٥٠٠ ٣٨٥٠٠ ٣٠٠٠ ٤٣٠٠٠ ٩٥٠٠ ٥٢٥٠٠  

٦٩ نيابة إستئناف الضالع ١٥٠٠ ٤٢٥٠٠ ٣٠٠٠ ٤٧٠٠٠ ٩٥٠٠ ٥٦٥٠٠ ٠

٧٠ نيابة إستئناف أبين ١٥٠٠ ٤٧٥٠٠ ٣٠٠٠ ٥٢٠٠٠ ٩٥٠٠ ٦١٥٠٠ ٠

٧١ نيابة إستئناف المهرة ١٥٠٠ ٤٨٥٠٠ ٠ ٥٠٠٠٠ ٩٥٠٠ ٥٩٥٠٠  

٧٢ نيابة إستئناف لحج ١٥٠٠ ٧٥٥٠٠ ٣٠٠٠ ٨٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠ ١٠٠٠٠٠  



 

 

٢١٢

٢١٢

إجمــالي    تكلفة اإلنشاء
ــالغ  المبـ
المنصرف 
ــع  والمتوق
حتــــى 
نهايــــة

٢٠٠٤  

إجمــالي 
تكلفــــة 
اإلنــشاء 
والتجهيزا

  ت

  التجهيزات
إكتساب   جملة

  أراضي
ــاء  بنـ

  وتشييد
دراسات 
  وتصاميم

  م  اسم المشروع

٩٩٢٠٢١  ٣٦٠٥٠
٠ 

٢٢٧٩٥٠
٠ 

٧٦٤٠٧
١٠ 

٣٤٧٠٠
٠ 

٧٢٢٧٢
١٠ 

  اإلجمالــي ٦٦٥٠٠

  



 

 

٢١٣

  )البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة(م ٢٠٠٦-٢٠٠٣) Mojs yem/03/003(تحديث قطاع العدل في اليمن 

سعى الوزارة من خالل هذا البرنامج إلى تحسين القدرة اإلدارية في وزارة العدل باإلعداد والتدريب على مختلف األنظمة الماليـة واإلداريـة والمعلوماتيـة                        وت

  -:الموضحة في الجداول التالية.وتقارير المتابعة وفق األهداف والبرامج والمخرجات

األهداف المرجـوة حـسب       األنشطة  المدخالت
  لفترة الزمنيةا

  المخرجات المرجوة

 .خبير فني لمدة ستة أسابيع -

 .خبير فني لمدة ثمانية أسابيع -

ــي   - ــشار وطنـــ مستـــ

 ... لمــــــدة

 .السفريات -

 .تكلفة التصميم واإلخراج -

 .تعاقد مع جهات أخرى -

  .ميزانية -

توفير التدريب في مجال الموارد البـشرية واإلدراة         -

 .مالمالية بما فيها ميزانيات المحاك

تركيب نظام لتحسين نظام المعلومـات اإلحـصائية         -

والتوثيقية في هيئه التفتـيش القـضائي فـي وزارة          

 .العدل

 .تدريب المعنيين على النظام الجديد -

تدريب قضاة التفتيش القضائي في وزارة العدل حول         -

إعداد تقارير المتابعة الشهرية عنـد سـير وإتمـام          

ة في   تحسين القدرة اإلداري   -٣-١

ــدل  وزارة العـــــــ

)٢٠٠٦-٢٠٠٤.(  

  



 

 

٢١٤

٢١٤

األهداف المرجـوة حـسب       األنشطة  المدخالت
  لفترة الزمنيةا

  المخرجات المرجوة

  .القضايا



 

 

٢١٥

األهداف المرجـوة حـسب       األنشطة  المدخالت
  لفترة الزمنيةا

  المخرجات المرجوة

 .كبيرالمستشارين الفنيين -

 .خبير فني -

 .قاضي -

  .محامي -

إعداد ورقة منهجية توضح تكلفة رسوم القضية فـي          -

المحكمة وإمكانية إيجاد مساعدة قانونية ألولئك الذين       

 .يعانون من شحه المعلومات والمصادر

إنشاء لجنة في وزارة العدل الختبار مـدى مالئمـة           -

 .دوى إدخال معايير جديدة لرسوم المحاكموج

إعداد التوصيات والخيارات الالزمة إلستخدام رسوم       -

 .المحاكم

إعداد مقترح وخطة عمل حول إنشاء صندوق دعـم          -

لضمان إستمرار عملية تحديث قطاع القضاء بـشكل        

دائم وتطبيق فكرة المحاكم التجريبية على المـستوى        

  .الوطني

ــتراتيجية ــرار إســـ  إقـــ

) ٢٠٠٦-٢٠٠٥.(  

 تطــوير آليــة جديــدة -٥

لتحديد الرسوم القضائية ووضـع     

خطة لتأسـيس صـندوق دعـم       

للمساهمة في ضمان إسـتمرارية     

  .تحديث قطاع العدل

  :خطوط عريضة 

ال يوجد نظـام أو آليـة       -

واضحة سواء في إطار المحاكم     

أو وزارة العدل ككل لتعمل على      

ضمان إسـتمرارية أي برنـامج      

 ومحاولـة  إلصالح قطاع القضاء 



 

 

٢١٦

٢١٦

األهداف المرجـوة حـسب       األنشطة  المدخالت
  لفترة الزمنيةا

  المخرجات المرجوة

  .النهوص به



 

 

٢١٧

  تعزيز إستقاللية وشفافية المحاكم اإلبتدائية

وبتمويـل الحكومـة    ) CDFمـدى (وتهدف الوزارة من خالله بالتعاون مع مؤسسة دعم التوجه المدني           

م إلى زيارة شفافية واستقاللية المحاكم االبتدائية لتحقيق األغـراض          ٢٠٠٦ ديسمبر -٢٠٠٤البريطانية يوليو   

ى تفعيل دور التفتيش القضائي وزيادة التعاون بين السلطة القضائية والمنظمـات غيـر الحكوميـة                الهادفة إل 

  .اليمنية

  مخرجات البرنامج
ــة  الفئـــ

  المستفيدة

ــة  الفئــ

  المستهدفة
  األغراض

ــدف  اله

  العام

المزيــد مــن الــشفافية  -
ــضائي و   ــام الق للنظ
المزيد مـن اسـتقاللية     

  المحاكم االبتدائية
م آليات منظمـة لمحـاك     -

المديريات لرفع مستوى   
 الشفافية واالستقاللية

تنشيط مهارات ما يزيد     -
ــى  ــي ١٠٠٠عل  قاض

 ٢٤٥ومساعد قاض في    
 ١٢محكمة ابتدائيـة و     

  محكمة
إنتاج ثالثة أدلة قضائية     -

 ١٥٠٠مختلفة  وتوزيع    
 لكل  ٥٠٠نسخة بمعدل   

كل رجـل و    
أمرآة يحتـاجون   
للجوء إلى القضاء   
ــن  ــر م ــي أم ف
األمور الجنائية أو   
ــة أو  المدنيـــ

شخصية بما في   ال
ذلــك التوثيــق و 

وتبسيط .  التسجيل
وشفافية واستقاللية  
المعـــــامالت 

  .القضائية

 قاضي  ١٠٠٠
ومـــساعد 
ــي  قاضــ
عاملين فـي   

 محكمة  ٢٤٥
ــة  ابتدائيــ
وإســتئنافية 
ومنهم قضاة  
التفتــــيش 
ــضائي  القـ

ووزارة 
 .العدل

تفعيل دور التفتيش    
  القضائي

زيادة التعاون بـين     
ــر  ــات غي المنظم

نيــة الحكوميــة اليم
والسلطة القـضائية   
 .بمختلف مستوياتها

الموائمة المعياريـة    
ــوق   ــد حق لقواع
اإلنسان والتطبيقات  

 القضائية اليمنية

تمكين المجموعات   
السكانية األضـعف   
ومنهم النساء مـن    
االســتفادة مــن  

ــساعدة ١  الم
على زيـادة   
ــفافية  شــ
ــتقاللية  واس
أداء المحاكم  

  .االبتدائية



 

 

٢١٨

٢١٨

منهــا لكافــة المحــاكم 
  بمختلف مستوياتها

المساعدة علـى تفعيـل      -
ــة التفتــ  يش دور هيئ

  القضائي  
ــة  - ــاج دراســة حال إنت

للطعون االنتخابية وكذا   
دراسة حاالت قـضائية    

 .في المحاكم االبتدائية

توثيق عـرى التعـاون      -
المفترض بين المحـاكم    
ــستوياتها   ــف م بمختل
ــع  ــسات المجتم ومؤس

  .المدني

ــضاء  ــدمات الق خ
  .بشكل أفضل

  
  

بتنفيذ تعزيز استقاللية وشفافية المحاكم االبتدائيـة مـن         ) مدى(حيث ستقوم مؤسسة دعم التوجيه المدني       

  -:خالل المراحل التالية

  ).م٢٠٠٥ ديسمبر-٢٠٠٤المرحلة األولى من يوليو (

  :ورشة العمل األولية 

لمتخصـصة بعـض إدارات     يشارك فيها  قضاة من هيئة التفتيش القضائي، المحاكم االبتدائية، المحاكم ا           

وتهدف ورشة العمل إلى مراجعة جدول التدريب التنـشيطي للبرنـامج و            . وزارة العدل لتعريفهم بالبرنامج   



 

 

٢١٩

  .تحديد الصعوبات المحتملة التي قد تواجه التدريب

  : ورشة عمل تدريبية على مستوى المحافظات ١٢

سـتئنافية يحـضرها قـضاة المحـاكم      ورشة عمل في المحافظات التي يوجد بها محاكم إ ١٢سيتم عقد   

اإلبتدائية من المحاكم التابعة للمحاكم اإلستئنافية في تلك المحافظات وتهدف ورشات العمل إلى تدريب القضاة               

في المحاكم اإلبتدائية واإلستئنافية على أفضل الطرق العملية في التعامل مع القضايا في محاكمهم وتزويـدهم                

  . طور من خالل مناقشاتهم ومقترحاتهمباألدلة التدريبية التي ست

  : في المديريات ة لقاءاً تدريبياً على مستوى المحاكم االبتدائي٢٤٥

في كل محكمة مديرية سيكون هناك يومين للتدريب على األداء وتطوير المهارات حيث سيكون القضاة               

ا سيقوم خمسة من خبراء     كم. في المحاكم على مستوى المديريات مسئولون عن تدريب مساعديهم وموظفيهم         

البرنامج بالمساعدة في التدريب على مستوى المديريات وذلك بهدف تشجيع أكبر قدر ممكـن مـن القـضاة                  

ومساعديهم وموظفيهم وتعزيز التعاون ما بين القضاة ومساعديهم وموظفيهم بمزيد من الشفافية واإلسـتقاللية              

لقانون والتي ستساعد األدلة التدريبية على فهمها من خالل         من خالل تنفيذ واجباتهم في المحاكم التي حددها ا        

  .اإلستخالصات لنقاشاتهم

  :لقاءات التقييم والرقابة 

سيكون هناك لقاءات سنوية في المرحلة األولى من تنفيذ البرنامج كل واحد منها سيعمل علـى خدمـة                  

إلنتهاء من التدريب في ست محافظات      حيث سيعقد أول لقاء سنوي بعد ا      .وتطوير التنفيذ ومعرفة أثر البرنامج    

بينما سيعقد اللقاء الثاني ليتضمن تقييم المـرحلتين و  .  لقاءاًً تدريبياً على مستوى المديريات   ١٢٠وعقد حوالي   

في كال اللقاءين سيشارك ممثلين من الجهات التي        . تقديم وشرح المرحلة الثانية من الرقابة الميدانية والخبرات       

يهدف اللقاء األول إلى مناقشة إنجـازات الـسنة         . كما سيتم إستضافة خبرة دولية أو إقليمية      تم التنسيق معها    



 

 

٢٢٠

٢٢٠

األولى بينما يهدف اللقاء الثاني إلى مراجعة أخيرة لألدلة التدريبية التي ستوزع في بداية المرحلـة   

ي ستـصل إلـى محـاكم    كما سيتم عقد حلقات نقاشية لوضع آليات للرقابة على الطعون اإلنتخابية الت      . الثانية

  .المديريات والتي ستنال مزيدا من الشرح والتركيز في أوائل أنشطة المرحلة الثانية

  ).م٢٠٠٦ ديسمبر-المرحلة الثانية من يناير(

  ) نسخة ١٥٠٠(طباعة وتوزيع األدلة القضائية لثالثة أدلة مختلفة 

 ليمكن إستخدامها بواسطة كـل      الهدف هو لحفظ نسخ من األدلة في كل محكمة على مستوى المديريات           

حيث سيتم طباعة ثالثة أدلة مختلفه تناقش مواضيع اإلستقاللية والـشفافية       . المستجدين/ القضاة المعينين حديثا  

  . نسخة من كل دليل٥٠٠ دليل تدريبي بمعدل ١٥٠٠حيث سيطبع 

  : حلقات نقاشية ٣

قات نقاشية تهدف إلى تطوير آليـات الرقابـة       في بداية المرحلة الثانية وبعد توزيع األدلة ستقام ثالث حل         

لهيئة التفتيش القضائي للتأكد من استمرارية تقييم األداء للمحاكم على مستوى المديريات فيما يخص حقـوق                

كما أنها ستناقش الزيارات الميدانية ألعضاء المحاكم على مستوى المـديريات،           . اإلنسان وسهولة اإلجراءات  

كما سيتم وضع مقترحات على هيئة التفتيش القضائي أن تتخـذ           . ي سيقوم بها الخبراء   والخطوات التقييمية الت  

 أمثلة للتقييم ومعرفة تجربة اإلستقاللية والشفافية للمحاكم علـى          ٢٠٠٦من قضايا الطعون اإلنتخابية في العام       

  .مستوى المديريات

  :تفعيل دور هيئة التفتيش القضائي في الطعون اإلنتخابية 

ن أثر البرنامج على أكبر عدد ممكن من القضايا المعروضة على المحاكم، سيـستغل البرنـامج                للتأكد م 

الفرصة لإلنتخابات المحلية حيث سيكون هناك العديد من القضايا التـي سـتعرض فـي المحـاكم وتتعلـق                   



 

 

٢٢١

ن الـشفافية   حيث  سيساعد البرنامج هيئة التفتيش القضائي على التأكد إلى أي مدى م            . بالمرشحين و التسجيل  

واإلستقاللية وصل إليه القضاة في المحاكم اإلستئنافية من خالل القـرارت التـي سـيقومون بإتخاذهـا إزاء       

القضايا المنظورة في محاكمهم حيث سيطور واحد من األدلة التي سيتم إنتاجها عبر البرنامج لتركـز علـى                  

لتسجيل حيث سيتم إستخدام هذا الدليل أثناء       طعون المرشحين سواء في مرحلة الترشيح أو في مرحلة القيد وا          

الزيارات الميدانية التي سيقوم بها خبراء البرنامج حيث سيعملون على تقييم التطور الواقع بشكل فردي فـي                 

ويعتبر هذا النشاط قياس عملي إلى أي مدى        . جانب اإلستقاللية والشفافية في المحاكم على مستوى المديريات       

لمديريات وصلت له من الشفافية واإلستقاللية في واحد من أهم المواضيع التي قد ينظر              المحاكم على مستوى ا   

  .فيها بشكل إنحيازي

  :اللقاء األخير لتقييم أثر البرنامج 

بحضور ممثلين عن الجهات التي سيتم التنسيق معها سيتم تقييم أثر البرنامج وعلى مدار يومين لينـاقش                 

ة التفتيش القضائي باإلضافة إلى الجهات ذات العالقة بالنظام القضائي  حيث            إستمرارية أثر البرنامج مع هيئ    

يهدف اللقاء إلى معرفة  تقييم أثر البرنامج ويكتب تقرير عن مدى اإلستمرارية مضافا إلى األدلة اإلرشـادية                  

  . التي تم طباعتها في األنشطة السابقة من هذه المرحلة

  ): الميزانية(التكلفة 

 جنيهاً إسـترلينياً موزعـة      ١٣٩،٠٦٥  دوالر أي ما يعادل       ٢١٢،٥٠٠امج للمرحلتين مبلغ    تكلفة البرن 

  :كالتالي

 ). ورشة١٢×٦,٥٠٠( دوالر لكل ورشة عمل رئيسية ٦,٥٠٠ -

 ). لقاء٢٤٥×٢٥٠(    دوالراً قرطاسية وتغطية إعالمية وإشراف للقاءات المحاكم االبتدائية ٢٥٠ -

 ). لقاءات تقييمية٣×٥,٠٠٠(حلتين    دوالر لقاءات تقييمية للمر٥,٠٠٠ -



 

 

٢٢٢

٢٢٢

 ). ندوات٣×٤,٥٠٠( دوالر ندوات تنشيط التفتيش القضائي ٤,٥٠٠ -

 ). بحوث أو زيارات٣×٣,٥٠٠( ميدانية ت دوالر دراسات وبحوث وزيارا٣,٥٠٠ -

  ). أدلة٣×٦,٠٠٠( دوالر جمع وإنتاج وطباعة أدلة إرشادية ٦,٠٠٠ -

 .قليمي للتقييم دوالراً زيارة الخبير الدولي أو اإل٥,٧٥٠ -

 ٣×٣,٥٠٠( دوالر نفقات سنوية مباشرة تشمل االتصاالت والتنسيق واإلعداد للفعاليـات            ٣,٥٠٠ -

  ).سنوات



 

 

٢٢٣

  م ٢٠٠٥خطة البرنامج التدريبي للكوادر القضائية  

٢٠٠٥    
  م  النشاط  يناير  فبراير  مارس  أبريل  مايو  يونيو  يوليو  أغسطس  سبتمبر  أكتوبر  نوفمبر ديسمبر

  ١  اإلعداد                        

                          

ــة ١٢  ورشـ
ــى  ــل عل عم
ــستوى  مــ

  المحافظات

٣  

                            
ــاءاً ٢٤٥   لق

تدريبياً للمحاكم  
  االبتدائية

٤  

لقاءان تقيميان                          
  ٥  للبرنامج

  م ٢٠٠٦

  م  النشاط  يناير  فبراير  مارس  أبريل  مايو  يونيو  يوليو  أغسطس  سبتمبر أكتوبر  نوفمبر   ديسمبر
إنتاج وتوزيـع                             

ــة   ــة أدل ثالث
٦  



 

 

٢٢٤

٢٢٤

  تدريبية 
ثالث نـدوات                           

للتفتـــــيش 
  القضائي

٧  

  ٨  زيارات ميدانية                        
ــات                                دراســ

  حاالت قضائية
٩  

لقــاء تقييمــي                         
  أخير للبرنامج

١٠  

  ١١ التقرير النهائي                         
  



 

 

٢٢٥

 رشات العمل التدريبية على مستوى المحافظاتالجدول الزمني والمكاني لو

موقع ورشة    رقم
  العمل

  المحاكم/المحافظات
  التى تشملها

  إجمالي
  المحاكم

  تاريخ االنعقاد

  ذمار  ٤

ــار  ٩ ــة ذمــ ــن محافظــ ــاكم مــ +  محــ
 + محــــاكم مــــن محافظــــة الــــضالع ٤
 + محــــاكم مــــن محافظــــة البيــــضاء٥

  .محكمتين من محافظة ريمة

٢١  
ــاير ٢٥-٢٣  ين

٢٠٠٥  

  تعز  ٥
 + محكمــــة مــــن محافظــــة تعــــز ١٥

ــج ٤  ــة لحــ ــن محافظــ ــاكم مــ  . محــ
  

٢١  
٢٧-٢٥ 

  ٢٠٠٥فبراير

  صنعاء  ٦

 + محكمـــة مـــن محافظـــة صـــنعاء   ١٣
 + محــــاكم مــــن محافظــــة عمــــران٩
 + محــــاكم مــــن محافظــــة الجــــوف٤
 + محــــاكم مــــن محافظــــة مــــأرب ٣
  محــــاكم مــــن محافظــــة المحويــــت٣
  

٣٢  
١٥-١٣ 

  ٢٠٠٥مارس

  حضرموت  ٧
ــ ١٧ ــن محافظـ ــة مـ ــضرموت محكمـ  +ة حـ
ــرة ٤ ــة المهــ ــن محافظــ ــاكم مــ   محــ
  

٢١  
٢٥-٢٣ 

  ٢٠٠٥أبريل

ــبوة ١٤  شبوة  ٨ ــة شــ ــن محافظــ ــة مــ   محكمــ
  

٣٠-٢٨  ١٤ 
  ٢٠٠٥مايو

  إب  ٩
ــة إب ١٩ ــن محافظـــ ــة مـــ  + محكمـــ
ــضالع ٥ ــة الــ ــن محافظــ ــاكم مــ   محــ
  

٢٤  
٢٦-٢٤ 
  ٢٠٠٥يونيو

ــة ٢٢  حجة  ١٠ ــة حجــ ــن محافظــ ــة مــ   محكمــ
  

٢٢    

  صعدة  ١١
 + محكمـــة مـــن محافظـــة صـــعدة    ١٣
ــا٣ ــران  محــ ــة عمــ ــن محافظــ  كم مــ
  

١٦  
٣١-٢٩ 
  ٢٠٠٥يوليو



 

 

٢٢٦

٢٢٦

 ورشة عمل للمتخلفين عن ورشـات العمـل المـذكور             ١٢
  

  تحدد الحقاً  

    ٢٣٥  إجمالي
    ٢٠  محاكم االستئناف
    ٢٥٥  اإلجمالي النهائي

  

  


