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أوالً -:مكونات الخطة -:

.

 زغي الظسٔف اليت متس بّا بالدٌا جسا ٞالعدٔاُ الغاغي ٔالصعٕبات اليت تػّدِا احلكٕو ٛإال أُ ٔشاز ٚالعده قد أعدت
خطتّا لعاً  ً6106كخط ٛطىٕذ ،ٛكاٌت تّدف وَ ٔزاّٟا إىل العىن ٔحتكٗل اإلزلاشات باعتباز أُ العىن يف وثلن
ِللرٓ الظللسٔف ِللٕ قللىٕد ذكٗكلل٘ يف وٕاجّلل ٛالعللدٔأُ ،يف ِللرا الصللدد تتكللُٕ خطلل ٛالللٕشاز ٚوللَ عللدد وللَ ا للاالت
املختمف ٛاليت حتاك٘ ٔظاٟف ٔشاز ٚالعده ٔٔاجباتّا الكإٌٌٗٔ ٛالتٍظٗىٗ- : ِ٘ٔ ٛ
 - 0 البٍللا ٞالتػللسٖع٘ ٔامل ضطلل٘ لمللٕشازٔ ٚا للاكي - :كاٌللت ٔشاز ٚالعللده تطتػللعس أُ أ ٙتػللسٖعات أٔ قللٕاٌ ٔاللليت
ٖتطمب عسضّا عم ٜامل ضطات الدضتٕزٖ ٛكىحمظ الٍٕاب ضٗكتٍفْ بعض الصعٕبات ،لرلك كاٌت خطتّا خالٗلٛ
وَ الكٕاٌ ٔيف ٌفظ الٕقت زكصت عم ٜوا ٖم٘ - :
 المٕاٟح التٍفٗرٖ ٛاليت تدخن ضىَ اختصاص دلمظ الكطا ٞاألعم.ٜ
 المٕاٟح التٍظٗىٗ ٛاليت تتٕىل ٔشاز ٚالعده إقدازِا.
 مجم ٛوَ اإلجساٞات التػسٖعٗ ٛاليت تطّن ٔتٗطس العىن.
- 6تطٕٖس ٔحتط ٔضاٟن العىن  - :تعمي ٔشاز ٚالعده أُ العىن ولَ أجلن حتطل ٔتطلٕٖس ٔضلاٟن ٔأضلالٗب العىلن ٖعتل ضلىَ
قاٟىلل ٛاألٔلٕٖللات لللدّٖا ،كٌٕللْ ضٗطللّي بػللكن وباغللس يف تغللٗع أاللاق العىللن ٔضللسعتّا ٔحتكٗللل كللي اإلزلللاشات اللليت تم ل
اذتٗاجات املٕاطٍ وَ الٕشازٔ ٚا اكي ،لرلك فكد زكصت عم ٜمجم ٛوَ اإلجساٞات وٍّا - :
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 إقداز األدل ٛاإلزغادٖ.ٛ
 إٌػأ ٞتٍفٗر قٕاعد البٗاٌات ٔحتدٖث املٕجٕد وٍّا.

.

 إعداد ٔإقداز عدد وَ الدزاضات ٔالبرٕث الكإٌٌٗٔ ٛالكطا.ٟٛٗ
- 3دلاه التدزٖب ٔالتأِٗنٖ - :عت التدزٖب ٔالتأِٗن وَ املتطمبات املّى ٛالليت ٍٖبغل٘ اٖالّٟلا عٍاٖل ٛخاقلٔ ٛاِتىلاً كلبع
كٌّٕا تطاِي يف تطٕٖس قدزات املٕظف ٔتكطبّي املكدز ٚعم ٜالتعاون وع رلتمف الكطلاٖا ٔظلسٔف العىلنٔ ،تطلاِي يف قلكن
وعازفّي ٔتٕضٗعّا حبٗث ٖطتطٗعُٕ التعاون وع املطتحدات الكإٌٌٗ ٛعم ٜاملطتٕ ٝا م٘ الدٔل٘ٔ ،قد زكصت ٔشاز ٚالعده وَ
خاله خطتّا عم: ٜ
 مجم ٛوَ الدٔزات التدزٖبٗ ٛالتٍػٗطٗ ٛيف دلاالت رلتمف ٛقإٌٌٗٔ ٛقطا.ٟٛٗ
 االعتىاد عم ٜالكادز الٕطين امل ِن العاون يف الٕشازٔ ٚا اكي لمكٗاً بعىمٗ ٛالتدزٖب.
 تٍفٗر عىمٗات التدزٖب وَ خاله املعّد العال٘ لمكطا ٞباعتبازٓ اجلّ ٛاملختص ٛبرلك.
- 4دلاه حتط آلٗات الٕقٕه إىل العدال ٛلمف٠ات املطتطعف - :ٛتدزك ٔشاز ٚالعده أُ ولَ ٔاجباتّلا الكإٌٌٗلٔ ٛالتٍظٗىٗلِ ٛلٕ
املطلاِى ٛيف تكلدٖي العلُٕ الكطلأ ٟ٘املطلاعد ٚالكإٌٌٗل ٛلمف٠لات الطلعٗف – ٛاملعطلسٔ ٚالفكلع – ٚخاقل ٛالٍطلأ ٞاألطفلاهٔ ،يف
ِللرا الصللدد تتبٍلل ٜالتعاقللد وللع عللددٍ وللَ ا للاو ملتابعلل ٛقطللاٖا الٍطللأ ٞاألطفللاه يف عللددٍ وللَ ا افظللات ٔال افللع فّٗللا أوللاً
ا اكئ ،تكدً وكافآت غّسٌٖ ٛظع جّٕد ِ ال ٞا او .
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- 5البٍلل ٜالترتٗلل- : ٛتػللكن البٍلل ٜالترتٗلل ٛوعطللم ٛكللبع ٚلللٕشاز ٚالعللده ٔالطللمط ٛالكطللا ٟٛٗبسوتّللا ،كللُٕ ٍِللاك عللدد وللَ
ا ىعللات الكطللأ ٟٛٗوبللاٌ٘ ا للاكي ٔالٍٗابللات قللد ف اضللتّدافّا ٔتللدوعِا وللَ قبللن العللدٔاُ الغاغللئ ،عللدد آخللس تطللسز للا

.

حتتّٕٖا ولَ أالاث ٔيّٗلصات ٔأجّلصٔ ٚومفلات قطلاٖا امللٕاطٍ ٔضلحالت الكطلاٖأ ،كاٌلت ٔشاز ٚالعلده قلد أعلدت خطل ٛحبٗلث
تتىكَ خالهلا وَ إجسا ٞوا ٖم٘ - :
 ال كٗللص عملل ٜإجللسا ٞذصللس دقٗللل ل ألضللساز اللليت حلكللت حىعللات ٔوبللاٌ٘ ا للاكي ٔالٍٗابللات العاوللٔ ،ٛحتللدٖثّا
باضتىساز كُٕ العدٔاُ وا شاه قاٟىا.
 تٍفٗر االضتالً الٍّا ٟ٘لعدد ( )03وػسٔعا.
 تٍفٗر االضتالً االبتدا ٟ٘لعدد ( )7وػازٖع وٍحص.ٚ
 بعض املعاجلات ٔال وٗىات البطٗط.ٛ
 إجسا ٞقٗاٌ ٛلبعض التحّٗصات اخلاق ٛبالٕشازٔ ٚا اكي ٔاملعّد العال٘ لمكطا.ٞ

 - 6دلاه السقاب ٛاملالٗٔ ٛاإلدازٖٔ ٛوكافر ٛالفطاد - :تعت السقاب ٛاملالٗٔ ٛاإلدازٖ ٛوَ أِي الٕضاٟن لمىرافظ ٛعم ٜاملاه العاً،
ٔملتابع ٛااللتصاً بتٍفٗر الكٕاٌ ٔالمٕاٟح الٍافرٔ ،ٚتصٕٖب وطاز اإلجساٞات املالٗٔ ٛاإلدازٖٔ ٛالتٍظٗىٗ ،ٛفالسقابل ٛعٍصلس فعلاه
لٗظ فكط يف ضبط ضع اإلجساٞات ٔإاا تتعد ٝذلك إىل تكٕٖي عىن املٕظف ٔإعادتْ إىل الػكن الرٖ ٙتطمبْ الكلإٌُ ٔتلٍ
عمٗللْ المللٕاٟح ٔالكللسازاتٔ ،لللرلك خططللت الللٕشاز ٚلتٍفٗللر مجملل ٛوللَ الللدٔزات التفتٗػللٗ ٛعملل ٜاملللٕظف العللاوم يف ا للاكي
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ٔوكاتللب ٔأقللالً التٕاٗللل لتصللٕٖب وطللاز العىللن ٔكػللف االخللتالالت ٔالتالعبللات ٔٔضللع ذ لدٍ أل ِّٙيللأشات لمكللٕاٌ ٔالمللٕاٟح
الٍافر.ٚ

.

- 7دلاه وكٍٍ ٛالعىن يف الٕشازٔ ٚا اكي - :تعت أعىاه املكٍٍ ٛوَ األعىاه املّى ٛاليت تٕلّٗلا اللٕشاز ٚعٍاٖل ٛكلبع ٚكٌّٕلا
تطّي يف تٍظٗي ٔتستٗب أعىاه الٕشازٔ ٚا اكئ ،تطّٗن اإلجساٞات ٔتٕفع املعمٕوات ٔالبٗاٌات ٔذفظّا ٔأزغفتّا بأضمٕب آلل٘
ٔوٍظي ،كىا تطّي يف زبط كاف ٛالكطاعات ٔا اكي بغسفل ٛحتكلي ٔاذلد ٚاألولس اللرٖ ٙطلّن تلدفل املعمٕولات ٔالبٗاٌلات

لا

ٖطللاعد يف وطللاعد ٚااللاذ الكللسازات املٍاضللبٔ ،ٛلللرلك جللاٞت خطلل ٛالللٕشاز ٚوتطللىٍ ٛمجملل ٛوللَ املّللاً املتعمكلل ٛبأعىللاه الللسبط
الػبك٘ ٔاملعمٕوات٘ ٔتصىٗي األٌظى ٛالالشو ٛلمعىنٔ ،تطٕٖس ٔحتدٖث األٌظى ٛالكاٟى.ٛ
ٌ - 8ػس الٕع٘ الكطأ ٟ٘الكإٌٌ٘ لد ٝالعاوم يف الطلمط ٛالكطلأ ٟٛٗامللٕاطٍ  - :تػلكن التٕعٗل ٛالكطلأ ٟٛٗالكإٌٌٗل ٛأذلد
أِي جطٕز التٕاقن وع وٍتط الطمط ٛالكطأ ٟٛٗاملٕاطٍ  ،كٌّٕلا تطلّي يف إٖصلاه املعمٕولات إللّٗي يف ولٕاقعّي املختمفل،ٛ
ٔمتدِي بكن جدٖد يف عامل الكإٌُ ٔالكطأٌ ،ٞكن املعازف ٌٔػسِا عمٔ ٜضاٟن اإلعالً املختمف ،ٛوَ ِلرا املٍطملل جلاٞت خطلٛ
الللٕشاز ٚوتطللىٍ ٛبعطلا وللَ املّللاً املتعمكلل ٛبالتٕعٗلل ٛالكطللأ ٟٛٗإقاولل ٛاحلمكللات التمٗفصٌٖٕٗللٔ ٛالل اوخ اإلذاعٗللٔ ٛإقللداز دلمللٛ
البرٕث الكطأ ٟٛٗالصرٗف ٛالكطا.ٟٛٗ

 - 9تٍىٗٔ ٛتطٕٖس ٔضاٟن ٔأضالٗب التعأُ الدٔل٘ وع الدٔه ٔاملٍظىات - :حيتلن وٕضلٕت تٍىٗل ٛالعالقلات الكطلا ٟٛٗالدٔلٗل ٛبل
بالدٌللا ٔرلتمللف دٔه العللامل ٔكللرا املٍظىللات الدٔلٗلل ٛأٔلٕٖلل ٛخاقللٔ ٛوّىلل ٛلللٕشاز ٚالعللده ،كٌّٕللا تطللّي يف تبللاده التحللازب
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ٔاخلل ات ٔاملعللازف الكإٌٌٗللٔ ٛالكطللأ ،ٟٛٗاللليت تكللُٕ وّىلل ٛلتطللٕٖس ٔضللاٟن ٔأضللالٗب العىللن يف الللٕشازٔ ٚا للاكي ،خاقللٔ ٛأُ
دلاالتّا وتعدد ،ٚلكَ الظسٔف ا ٗط ٛببالدٌلا ٔتٕقلف التٕاقلن الثٍلا ٟ٘ولع كلثع ولَ اللدٔه ٌتٗحل ٛلمعلدٔاُ ٔتكاللب اللدٔه

.

عم ٜبالدٌا فكد زاعت خط ٛالٕشاز ٚذلك ،لكٍّا أٖطا فترت بابا لمتٕاقن ٔالتٍطٗل وع وَ أزاد وَ الدٔه ٔاملٍظىات الدٔلٗ.ٛ

- 01حتط بٗ ٛ٠العىن  - :إُ تطٕٖس ٔحتط ٔضاٟن العىن تّدف إىل الٕقٕه لترط األدأ ٞجٕد ٚاخلدوات الليت تكلدِىا
الللٕشازٔ ،ٚاملطللاعد ٚيف احلصللٕه عملل ٜالبٗاٌللات ٔاملعمٕوللات الفعمٗلل ٛاحلكٗكٗللٔ ٛالٕاقعٗلل ٛاملطمٕبللٔ ٛالالشولل ٛلكٗللاد ٚالللٕشاز ٚالاللاذ
الكسازات املٍاضبٔ ٛاملالٟى ٛضٕا ًٞلمتغمب عم ٜاملػاكن ٔالصعٕبات أٔ ملٕاجّ ٛأٖ ٛظسٔف تتعمل بالعىلن أٔ لترطل األدا ٞأٔ غلع
ذلك; ٔلرا اذتن ِرا ا اه أِىٗ ٛكبع ٚيف خط ٛالٕشاز ٚكٌْٕ املدخن اهلاً لترط األدأ ،ٞجٕدٔ ٚضلسع ٛتكلدٖي اخللدوات،
ٔجاٞت خط ٛالٕشاز ٚوتطىٍ ٛالعدٖد وَ املّاً ٔاألٌػط ٛاليت يطد ِرٓ السؤٖٔ ٛحتكل اهلدف املٍػٕد.
ثانج ًا -:تحلجل وتقججم مستوى تنفجذ الخطة-:
أ -تحلجل تنفجذ الخطة -:

عٍدوا أعدت ٔشاز ٚالعده خطتّلا لعلاً  ً 6106كاٌلت بالدٌلا ٔولا شاللت متلس بظلسٔف قلعبٔ ٛاضلتثٍأ ،ٟٛٗزغلي ذللك ف ٌّلا
فطللمت عللدً االضتطللالً لمظللسٔف ٔإعللداد خطلل ٛطىٕذلل ٛتم ل جللصٞا أضاضللٗا وللَ اذتٗاجاتّللا ٔحبٗللث ت ل دٔ ٙظاٟفّللا
الكإٌٌٗٔ ٛالتٍظٗىٗ ٛيف خدو ٛا اكي ٔالكطا ٞعم ٜأكىن ٔجْ.
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كىا ٔضعت يف ذطلباٌّا أٖطلا العىلن عمل ٜذطلَ االضلتخداً األوثلن لمىلٕازد املتاذلٔ ،ٛوٍّلا امللٕازد املالٗل ٛزغلي غلرتّا
.

ٔالكٕ ٝالبػسٖٔ ٛاإلدازٔ ،ٚذلك وَ خاله ذػد جّٕد ٔطاقات كاف ٛالعاوم يف الٕشاز ٚوَ خاله اخلط ٛلغسض إخساد

وا ٌصلت عمٗلْ ولَ أِلداف ٔضٗاضلا ت ٔإجلساٞات إىل ذٗلص الٕجلٕد ٔحتٕٖملّا إىل ٔاقلع ومىلٕع ٔحبٗلث ٖلتي احلصلٕه عملٜ
أك وٍفعٛ

كٍٔ ٛبأقن تكمفٛ

كٍ.ٛ

ٔضازت يف عىمٗ ٛالتٍفٗر ٔفكا هلرا التٕجْ ،ذٗث قاوت كن جّ ٛب كٗص جّٕدِلا لتٍفٗلر اجللص ٞاللرٖ ٙعٍّٗلا ٔذللك
وَ خاله اااذ اإلجساٞات التٍفٗرٖ ٛاليت تتال ًٞوع عىمّا ٔتٍطحي وع طبٗع ٛاختصاقاتّا.
ب -تقججم مستوى تنفجذ الخطة والتحديات التي تواجهها الوزارة-:

كللُٕ ٔشاز ٚالعللده بصللدد وعسفللٌ ٛتللاٟخ جّٕدِللا يف تٍفٗللر خطتّللا لعللاً  ً 6106ف ل ُ الٕضللٗم ٛالٕذٗللد ٚلمرصللٕه عمللٜ
املعمٕوات احلكٗكٗ ٛلعىمٗ ٛالتٍفٗر ِ٘ تكٗٗي األدا ،ٞالر ٙحيتن أِىٗ ٛكبعٖٔ ٚعتىد يف جِٕسٓ عم ٜو غسات الكٗاع
املختمفلل ٛضللٕا ٞكاٌللت زقىٗلل ٛأٔ كىٗلل ٛأٔ كاٌللت و غللسات حتكلللٔ ،اللليت وللَ خالهلللا تطللتطٗع إجللسا ٞعىمٗللات املكازٌللٛ
ٔاالضتٍتاد ملعسف ٛاخلطلٕات الليت متكٍلت ولَ قطعّلا لمٕقلٕه إىل ٌطلب ذللدد ٚمتثلن يف أقلمّا ذكٗكل ٛاإلزللاشات الليت
متكٍت الٕشاز ٚوَ حتكٗكّا طٕاه عاً اخلطٔ ،ٛحتدٖد ٌٕاذ٘ الكلٕٔ ٚالطلعف يف األدأ ٞاضلتٍتاد ٔحتدٖلد األضلباب الليت
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أ دت إىل عدً التٍفٗرٔ ،بدُٔ و غلسات قٗلاع ٔاضلر ٛفل ُ املعمٕولات الليت قلد سلصلن عمّٗلا ولَ خلاله عىمٗل ٛالتكٗلٗي ال
تعدٔ عَ كٌّٕا تكدٖسات ٍٖكصّا عٍصس الدقٔ ٛالتردٖد.

.

ٔٔشاز ٚالعللده كغعِللا وللَ و ضطللات الدٔللل ٛوللست ٔوللا شالللت سذملل ٛقللعب ٛبللن وللَ أقللعب وساذمللّا ٖٔسجللع ذلللك إىل
العدٔاُ الغاغي عم ٜبالدٌا ٔالر ٙتطبب ىازضاتْ العدٔاٌٗٔ ٛقصفْ العػٕا ٟ٘لمبٍ ٜالترتٗٔ ٛاحلصاز االقتصاد ٙإىل
إذداث فحٕ ٚوالٗٔ ٛاقتصادٖ ٛكبع ٚأاست تأاعا كبعا ٔوباغسا عم ٜعىن كاف ٛو ضطات الدٔلٔ ٛوٍّا ٔشاز ٚالعده.
ٔعٍدوا كاٌت الٕشاز ٚتطع يف تٍفٗر خطتّا ٔاجّلت مجمل ٛولَ الترلدٖات الكلبع ٚالليت أالست تلأاعا وباغلسا عمل ٜأداّٟلا
ٔذالت دُٔ تٍفٗر جص ٍٞكبع وَ أِدافّا ٔضٗاضاتّا ٔبسادلّا املختمفٔ ،ٛلعن أِي ِرٓ التردٖات ٔاملعٕقات - :
ٖ -1عت العدٔاُ وَ أِي التردٖات اليت تٕاجْ بالدٌأ ،الرٖ ٙتطمب وٍا الٕقٕف قفا ٔاذدا يف وٕاجّتْٔ ،التصد ٙللْ
عم ٜرلتمف اجلبّات ،ا فّٗا جبّ ٛالعىنٔ ،ضىاُ احلفاظ عم ٜو ضطات الدٔلٔ ،ٛضىاُ عدً اٌّٗازِلا ،أٔ تٕقفّلا
عَ العىن.
 -2ض للعف التٍط للٗل ٔالتعاو للن بلل ِٗ ٠للات ٔأجّ للص ٚالط للمط ٛالكط للا ٟٛٗخصٕق للا بع للد إق للداز تع للدٖالت ق للإٌُ الط للمطٛ
الكطأ ،ٟٛٗعدً ٔجٕد اآللٗات الكإٌٌٗ ٛالالشو ٛاليت تٍظي العالق ٛب األجّصٔ ٚاهلٗ٠ات الكطا.ٟٛٗ

7
س /الهاشمً

تقزيز إجنبساث وسارة انؼذل نهؼبو 6106و
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 -3ض للىاُ ع للدً تٕق للف العى للن يف رلتم للف امل ضط للات ٔاهلٗ ٠للات الكط للا ٟٛٗخاق لل ٛا للاكي ٔالٍٗاب للات العاو للٔ ،ٛض للىاُ
اضتىسازٖتّأ ،حبٗث ت د ٙعىمّا ٔفكا لمدضتٕز ٔالكٕاٌ الٍافر.ٚ

.

 -4ا افظلل ٛعملل ٜذلتٕٖللات ا للاكي ٔالٍٗابللات العاولل ٛوللَ قطللاٖا ٔضللحالت ٔأاللاث ٔيّٗللصات إلٗك ٌٔٗللٔ ٛيّٗللصات
وكتبٗٔ ٛغعِا.

 -5ضللعف ٔقمللٌ ٛفكللات التػللغٗن اللليت تكفللن تػللغٗن ٔاضللتىسازٖ ٛعىللن امل ضطللات ٔاهلٗ٠للات الكطللا ،ٟٛٗبللن ٔتٕقفّللا ول خسا
بػكن ٌّا ،ٟ٘األوس الرٔ ٙضع عىن امل ضطات الكطأ ٟٛٗاضتىسازٖتّا عم ٜا ك ،كُٕ امل ضطات الكطلا ٟٛٗحتتلاد
إىل تٕفع وتطمبات التػغٗن الالشو ٛألدا ٞالعىن الٕٗو٘ ٔأٖطا قعٕب ٛاحلصٕه عمل ٜا سٔقلات الليت تػلغن املٕللدات
الكّسبا ٟٛٗاليت متكَ ِرٓ امل ضطات وَ العىن.
 -6عدً الكدز ٚعم ٜتٍفٗر املطتركات الكإٌٌٗ ٛالطابكٔ ٛوٍّا - :
 بدالت الكطا ٚالٍاي ٛعَ التطٕٖات ٔالعالٔات (طبٗع ٛعىن – زٖف).
 العالٔات الطٍٕٖ ٛلمكطأ ٚاإلدازٖ لألعٕاً .ً6105 ٔ 6104
 التطٕٖات لمىٕظف اإلدازٖ

ٕجب امل ِالت ٔ ٕجب ضٍٕات اخلدو.ٛ
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 بللدالت املللٕظف اإلدازٖ ل (طبٗعلل ٛالعىللن – زٖللف – ذلللاكي) ٔفكللا لمٍطللب املٍصللٕص عمّٗللا يف قللإٌُ الطللمطٛ
الكطا.ٟٛٗ

.

 -7عدً الكدز ٚعم ٜتٍفٗر البدالت الكإٌٌٗ ٛاملطترك ٛلمىٕظف املثبت وَ املٕشع عمٔ ٜشاز ٚالعده وَ ٔشاز ٚاخلدوٛ
املدٌٗٔ ،ٛاملٍكٕل وَ جّات أخس ٝلمٕشازٔ ٚالرَٖ ال ٖتكاضُٕ ذالٗا ضٕ ٝالساتلب األضاضل٘ لا ٖطلأٌ ٙصلف الساتلب
وع البدالت الرٖ ٙتكاضآ مجٗع ٌظساّٟي وَ املٕظف العاوم يف الٕشازٔ ٚا اكي.
-8

اطم ٛاهلٗ ٛ٠العاو ٛلمتأوٍٗات ٔاملعاغات يف زبط وستبات املتكاعدَٖ ٔاملتٕفٗ (قطا – ٚإدازٖ ) ٔإعطاّٟي البدالت
املطتركٔ ٛلرلك تترىن ٔشاز ٚالعده عب ٞقسف وستباتّي لف ات طٕٖم.ٛ

 -9عدً الكدز ٚعم ٜإعاد ٚتػلغٗن املطبعل ٛالكطلا ٟٛٗبطلبب تٕقٗلف ذطلابّا يف البٍلك املسكلص ٙاللٗىين،
ٌك ل

لا تطلبب يف

غللدٖد يف املطبٕعللاتٔ ،أقللبرت احلاجلل ٛومرلل ٛملٕاجّلل ٛوتطمبللات الكطللا ٞوللَ املطبٕعللات اللليت تعللد العصللب

األضاض٘ لمعىن يف ا اكي ٔالٍٗابات بن ٔكاف ٛاألجّص ٚالكطا.ٟٛٗ
 -11التٕقف عَ غسا ٞقطع غٗاز ٔقٗاٌ ٛاآلالت ٔاملعدات ٔاألجّص ٚالتابع ٛلمٕشازٔ ٚا اكئ ،عدً الكدز ٚعم ٜإقالذّا،
ِٕٔ وا ٖعين إعاق ٛاجلّات املختص ٛعَ الكٗاً بٕاجبّا يف العىن عم ٜالٕجْ املطمٕب.
 -11عدً الكدز ٚعم ٜالٍصٔه املٗداٌ٘ لمكٗاً بأعىاه السقابٔ ٛالتفتٗؼ ٔوتابع- : ٛ
9
س /الهاشمً

تقزيز إجنبساث وسارة انؼذل نهؼبو 6106و
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 اإلٖسادات ا صمٔ ،ٛود ٝقإٌٌٗ ٛحتصٗمّأ ،ود ٝااللتصاً بتٕزٖدِا لمبٍك أٔال بأٔه بالػكن املطمٕب.
.

 األواٌللات املللٕزد ٚلمىرللاكئ ،السقابلل ٛعملل ٜوللد ٝااللتللصاً بكٗللدِا يف الطللحالت املخصصلل ٛهلللأ ،ضللالو ٛحتصللٗمّا
ٔتٕزٖدِا لمرطاب املخص

لألواٌات يف البٍك املسكص ٙأٔ ضالو ٛالصسف وٍّا ٔفكا لمكسازات املٍظى ٛلرلك.

 -12العحص الكبع يف أااث ا اكي ،إضاف ٛإىل تٕقف العىلن يف بعلض وبلاٌ٘ ا لاكي بطلبب اضلتّداف العلدٔاُ الغاغلي
لعدد وَ وكسات ا اكئ ،عدً ٔجٕد رلصصات والٗ ٛلرلك.
 -13عدً الكدز ٚعم ٜتٍفٗلر اللدٔزات التدزٖبٗلٔ ٛالتأِٗمٗل ٛالليت تطلىٍتّا خطل ٛاللٕشاز ٚلعلدً تلٕفس امللٕازد املالٗل ٛالكافٗلٛ
لمتٍفٗر ٔ .إذا كاٌت عىمٗ ٛتكٗٗي األدا ٞامل ضط٘ متثن حتدٖا يف الظسٔف اآلؤٍ ٛاملطلتكس ٚكٌّٕلا تتطملب حتملٗال
دقٗكللا لكافلل ٛالظللسٔف ٔاألٔضللات اللليت متللس بّللا الللٕشازٔ ٚوللد ٝقللدزتّا عملل ٜتٍفٗللر خطتّللا ٔالظللسٔف اللليت ذالللت دُٔ
التٍفٗللر ،فىللا بللالكي بّللرٓ الظللسٔف العصللٗبٔ ٛاالضللتثٍا ٟٛٗاللليت تعٗػللّا بالدٌللا ٔٔشازتٍللا جللص ٞوٍّللا ٔاللليت ذالللت دُٔ
متكَّ الٕشاز ٚوَ تٍفٗر اجلص ٞاألك ولَ خطتّلا الطلٍٕٖ ٛبطلبب الظلسٔف الكلاِسٔ ، ٚولع ذللك فكلد بلرلت اللٕشازٚ
جّٕدا كلبع ٚلتٍفٗلر خطتّلا الطلٍٕٖ ٛعمل ٜقلدز املتلاتٔ ،ذككلت مجمل ٛولَ اإلزللاشات يف ا لاالت املختمفل ٛضلٍعسد
عمّٗا يف ِرا التكسٖس املٕجص.
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ثالث ًا -:إنجازات الوزارة خالل عام الخطة -:
م

السٌاسات واإلجراءات
المخططة

.

اإلجراءات واألنشطة المنفذة
ً

أوال  -:انهىائح انتُفيذيت وانتُظيًيت واألػًبل انتُظيًيت-:
-6

تم إعداد الئحة البحوث العلمٌة بالمعهد العالً للقضاء وإحالتها إلى مجلس المعهد للموافقة علٌها واستكمال إجراءات
إصدارها.
تم إعداد وإصدار الئحة تنظٌم إٌداع وصرؾ وتسلٌم األمانات فً المحاكم بالقرار الوزاري رقم ( )373لسنة 6106م.
تم إعداد مشروع إعادة تنظٌم مهام واختصاصات وحدة مكافحة ؼسل األموال بالوزارة وإحالته للمكتب الفنً تمهٌداً إلصدار
القرار.
تم استكمال فصل عدد ( )7أقالم توثٌق عن أعمال المحاكم فً عدد من المحافظات.

استكًبل انبُبء

-3
-4

(انتطزيؼي –

-5

ادلؤسسي

0

-1

تم إعداد مشروع الالئحة التنفٌذٌة لقانون التوثٌق رقم ( )7لسنة 6101م وعرضها على مجلس القضاء األعلى إلصدارها.

انتُظيًي )

نهىسارة واحملبكى
وادلؼهذ انؼبيل
نهقضبء.

ً
حبَيب  -:اجملبنس وانهجبٌ -:

-0

تم تشكٌل مجلس التأدٌب بدٌوان عام الوزارة بالقرار الوزاري رقم ( )00لسنة 6106م.

 -6تم تشكٌل لجنة المناقصات والمزاٌدات بالقرار الوزاري رقم ( )01لسنة 6106م.
 -3تم إعادة تشكٌل لجنة شؤون الموظفٌن بالقرار الوزاري رقم ( )66لسنة 6106م.
 -4تم إعادة تشكٌل لجنة إعداد مواصفات التورٌد برقم ( )671لسنة 6106م.
-5

تم تشكٌل لجنة وحدة تنسٌق لمشارٌع الدعم الخارجً والمساعدات الخارجٌة وذلك بالقرار الوزاري رقم ( )090لسنة 6106م.

-6

تم تشكٌل لجنة إلعادة النظر فً الئحة التقسٌمات الفرعٌة للوزارة .

جهة التنفٌذ
اإلدارة العامة للشئون
القانونٌة
اإلدارة العامة للشئون
القانونٌة -المعهد العالً
للقضاء.
اإلدارة العامة للشئون
القانونٌة – لجنة مشكلة
وحدة مكافحة ؼسل األموال -
اإلدارة العامة للشئون
القانونٌة.
اإلدارة العامة للتوثٌق
اإلدارة العامة للشئون
القانونٌة
اإلدارة العامة للشئون
القانونٌة -اإلدارة العامة
للشئون المالٌة
اإلدارة العامة للشئون
القانونٌة  -اإلدارة العامة
للموارد البشرٌة
اإلدارة العامة للشئون
القانونٌة -اإلدارة العامة
للشئون المالٌة
مستشار الوزٌر للخطٌط
وبرامج الدعم الخارجً -
اإلدارة العامة للتعاون الدولً
 اإلدارة العام للشئونالقانونٌة
اإلدارة العامة للشئون
القانونٌة – لجنة
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م

6

السٌاسات واإلجراءات
المخططة

استكًبل حتذيج
وتطىيز انؼًم
اإلداري

ً
أوال  -:األدنت اإلرضبديت -:

اإلجراءات واألنشطة المنفذة

جهة التنفٌذ

 -0تم إعداد وإنجاز الدلٌل اإلرشادي وتعلٌمات مكافحة ؼسل األموال وتموٌل اإلرهاب الخاص بكتاب العدل (الموثقٌن
واألمناء) ،وإحالته إلى المكتب الفنً ،والموضوع قٌد العرض على الوزٌر.

.
وحدة مكافحة ؼسل
األموال وتموٌل
اإلرهاب  -اإلدارة
العامة للدراسات
والبحوث

 -6تم إعداد مشروع الدلٌل اإلرشادي لخدمات وزارة العدل ورفعه لنائب الوزٌر والذي أحاله إلى المكتب الفنً إلجراء
المراجعة القانونٌة تمهٌداً إلصداره.

خدمات الجمهور -
اإلدارات المختصة
 -الشئون القانونٌة

 -3تم إعداد وتجهٌز ( )4لوحات إرشادٌة فً خدمات الجمهور تضمنت شروط تقدٌم الشكاوى بموظفً المحاكم
(اإلدارٌٌن) ،والشروط المطلوبة والرسوم القانونٌة واإلرشادات الخاصة األخرى بإنجاز خدمة التصدٌق على المحررات
(الوثائق) المقدمة من الجمهور للمصادقة علٌها من قبل اإلدارات المختصة بالوزارة.
 -4تم إصدار دلٌل الهاتؾ لقٌادات السلطة القضائٌة وقضاة المحاكم اإلستئنافٌة واالبتدائٌة وتوزٌعه على كافة المعنٌٌن لما
فٌه خدمة ومصلحة العمل.

ً
حبَيب  -:قىاػذ انبيبَبث -:
 -0تم إعداد وإنشاء قاعدة المنح والقروض والمساعدات الخارجٌة (مانحٌن) لوزارة العدل.
 -6تم إعداد وإنشاء قاعدة بٌانات عن المبتعثٌن خارجٌا ً

 -3تم إعداد وإنشاء قاعدة بٌانات خاصة بالسجناء الٌمنٌٌن فً الخارج وكذا السجناء األجانب فً الٌمن.
 -4تم تحدٌث قاعدة بٌانات النوع االجتماعً للسلطة القضائٌة.

اإلدارة العامة
للسكرتارٌة وخدمات
الجمهور .
اإلدارة العامة لمكتب
الوزٌر -سكرتارٌة
خدمات الجمهور
اللجنة الفنٌة لتنسٌق
المساعدات الخارجٌة
اإلدارة العامة
للتدرٌب والتأهٌل
اإلدارة العامة للتعاون
الدولً.
اإلدارة العامة للمرأة
والطفل وشئون أموال
القصر
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اإلدارة انؼبيت نهتخطيط واإلحصبء
إدارة انتقييى واجلىدة

م

السٌاسات واإلجراءات
المخططة

ً
حبنخب  -:انذراسبث وانبحىث-:

اإلجراءات واألنشطة المنفذة

جهة التنفٌذ
.

مت خالل انؼبو 6106و إػذاد ( )06دراست كًب هى يىضح يف اجلذول االتي-:

و

يىضىع انذراست

0

مقترح بشأن إعادة إصدار قرار وزاري بتصنٌؾ المحاكم االبتدائٌة .
تظلم بعض الموثقٌن من عدم إعطائهم كامل حقوقهم ،وتم رفع الدراسة لمجلس القضاء األعلى .

3

التعارض بٌن مهام اإلدارات العامة ( المشارٌع  -التجهٌزات  -التخطٌط ) ضمن الئحة التقسٌمات الوزارٌة.

6

4
5
6
7
8
9

01
00
06
03
04
05
06

مقترح االدارة العامة للشؤن المالٌة بمنح حافز مالً بنسبة  %5للقائمٌن على تحصٌل الموارد المالٌة فً المحاكم ودٌوان
الوزارة من إجمالً اإلٌرادات المحلٌة.
رؤٌة لتنفٌذ مهام الوزارة فٌما ٌتعلق بأموال القصر.
تظلمات بعض الموظفٌن الموثقٌن من عدم إعطائهم كامل حقوقهم وتم رفعها لمجلس القضاء األعلى .
العون القضائً ومطالبة وزارة المالٌة توفٌر المخصصات الالزمة والتً تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء.
بخصوص العاملٌن اإلدارٌٌن بالسلطة القضائٌة لاللتحاق بالدراسة فً المعهد العالً للقضاء ورفع الدارسة لمجلس القضاء.
إضافة االختصاص لمحكمة الضرائب لتولً القضاٌا الجمركٌة.
إشكالٌة قٌام بعض المحاكم بمخاطبة البنك المركزي مباشر ًة بالحجز على اعتمادات بعض الجهات الحكومٌة لتنفٌذ األحكام
طلب الموافقة على فتح مكتب للتحكٌم الدولً.
تقرٌر لجنة مجلس النواب بشأن السجون.
االستفادة من مشارٌع الدعم الخاصة لالجئٌن والوضع القانونً لهم.
طلب المساعدة القانونٌة واإلنابة القضائٌة.
أوضاع محاكم األحداث والخبراء االجتماعٌٌن والمعوقات والصعوبات التً تعترض سٌر العمل فً المحاكم وعمل المقترحات
الالزمة لها
تم زٌادة معرفة الطالب فً مجال كتابة البحوث العلمٌة بنا ًء على المنهجٌة العلمٌة .

اإلدارة العامة للدراسات
والبحوث
قطاع التخطٌط
واإلحصاء  -اإلدارة
العامة للدراسات
والبحوث
اإلدارة العامة للدراسات
والبحوث  -اإلدارة
العامة للشئون المالٌة

اإلدارة العامة
للدراسات والبحوث

المرأة والطفل
وشئون أموال القصر

المعهد العالً للقضاء
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اإلدارة انؼبيت نهتخطيط واإلحصبء
إدارة انتقييى واجلىدة

م

السٌاسات واإلجراءات
المخططة

ً
رابؼب  -:انتؼًيًبث وادلُطىراث انىساريت-:

اإلجراءات واألنشطة المنفذة

جهة التنفٌذ
.

ً
ً
ً
مت خالل انؼبو 6106و إصذار ( )05تؼًيًب ويُطىرا وساريب كًب هى يىضح ببجلذول -:
يىضىع انتؼبييى وادلُطىراث

و

0

إجراءات تعٌٌن أمناء الصنادٌق والرقابة علٌهم.

6

عدم تمكٌن األشخاص ؼٌر الموظفٌن الرسمٌٌن من ممارسة األعمال بدٌوان الوزارة والمحاكم.

3

إنجاز معامالت الموظفٌن والجهات المختلفة الواردة لإلدارة العامة لخدمات الجمهور دون تأخٌر.

4

تورٌد األمانات والؽرامات أوالً بأول إلى خزٌنة البنك المركزي الٌمنً.

5

عدم التخاطب مع أي جهة حكومٌة بخصوص الترشٌح لالبتعاث الخارجً إال عبر الوزارة.

6

منشور بشأن تنظٌم كتابة رقم القٌد فً المراسالت الصادرة من دٌوان الوزارة إلى الجهات األخرى.

7
8
9
01
00
06

إصدار عدد ( )8موافقات بنقل مقر عقد جلسات المحاكمة فً بعض القضاٌا من مقرات محاكم إلى مقرات محاكم ابتدائٌة
واستئنافٌة أخرى وذلك بسبب الظروؾ األمنٌة واالستثنائٌة التً تمر بها بالدنا.
االلتزام بالدوام الرسمً واالنضباط الوظٌفً
تفعٌل إجراءات الرقابة والمتابعة للموظفٌن فً أداء واجباتهم
عدم استقبال طلبات التوظٌؾ أو التعاقد باألجر الٌومً
سرعة البت فً قضاٌا أراضً وعقارات الدولة وممتلكاتها
تفعٌل الدور الرقابً على إجراءات التحقٌق اإلداري على موظفً المحاكم.

اإلدارة العامة للدراسات
والبحوث  -اإلدارة
العامة للشئون المالٌة
اإلدارة العامة للدراسات
والبحوث  -اإلدارة
العامة للموارد البشرٌة
اإلدارة العامة للدراسات
والبحوث  -اإلدارة
العامة للسكرتارٌة
وخدمات والجمهور
اإلدارة العامة للدراسات
والبحوث  -اإلدارة
العامة للشئون المالٌة
اإلدارة العامة للدراسات
والبحوث
اإلدارة العامة للدراسات
والبحوث – اإلدارة
العامة لخدمات
الجمهور
اإلدارة العلمة للدراسات
والبحوث – المحاكم
االستئنافٌة
اإلدارة العامة للدراسات
والبحوث – الموارد
البشرية

اإلدارتان العامتان
للدراسات والبحوث –
الشئون المالٌة
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اإلدارة انؼبيت نهتخطيط واإلحصبء
إدارة انتقييى واجلىدة

م

السٌاسات واإلجراءات
المخططة

اإلجراءات واألنشطة المنفذة

جهة التنفٌذ

03

استٌفاء سداد ضرٌبة المبٌعات العقارٌة إلى خزٌنة الدولة
منشور بعدم اعتماد أي مخاطبات ما لم تكن ممهورة بالختم الرسمً

اإلدارة .
العامة للدراسات
والبحوث

05

ضرورة التزم مكاتب التوثٌق بمحاكم االستئناؾ باختصاصاتها ومهامها المنصوص علٌها قانوناً.

اإلدارتان العامتان
للدراسات والبحوث -
التوثٌق والتسجٌل

04

ً
خبيسب  -:انقزاراث انىساريت -:



قزاراث انتؼيني وانتقبػذ وانرتاخيص وانتكبنيف -:
يىضىع انقزاراث

م

َىع انقزار

0

تزخيص

6

تقبػذ

استكمال إجراءات التقاعد لعدد ( )311موظفا ً ممن بلؽوا أحد األجلٌن ،وصدور فتوى من الخدمة المدنٌة
بالتقاعد.

3

تؼيني

تعٌٌن عدد من الموظفٌن المؤهلٌن فً وظائؾ قٌادٌة وإشرافٌة (مدراء عموم ومدراء إدارات ورؤساء أقسام)
فً الدٌوان العام وبعض المحاكم لما اقتضته المصلحة العامة.

4

تىظيف

تم رفد المعهد العالً للقضاء بــ ( )03موظفا ً.

5

تؼبقذ

تجدٌد تعاقد عدد من الموظفٌن العاملٌن الذٌن لم ٌتم تثبٌتهم فً وظائؾ مهمة كحراس للمحاكم.

تم منح تراخٌص بمزاولة مهنة األمٌن الشرعً لعدد ( )641أمٌن فً أمانة العاصمة وعدد من محافظات
الجمهورٌة

اإلدارة العامةةةة للشةةةئون
القانونٌةةةةةةةةةةةةةةة – اإلدارة
العامةةةةةةةةةة للتوثٌةةةةةةةةةق –
مستشار الوزٌر لشةئون
التوثٌق
اإلدارة العامةةةة للمةةةوارد
البشرٌة
اإلدارة العامةةةةةةةة للمةةةةةةةوارد
البشةةةرٌة – اإلدارة العامةةةة
للشئون القانونٌة
المعهد العالً للقضاء

اإلدارة العامةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
للموارد البشرٌة
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اإلدارة انؼبيت نهتخطيط واإلحصبء
إدارة انتقييى واجلىدة

م

السٌاسات واإلجراءات
المخططة

جهة التنفٌذ

اإلجراءات واألنشطة المنفذة

.

صدور ( )04قراراً وزارٌا بتكلٌؾ وتعٌٌن ( )00من رؤساء اقالم التوثٌق فً ( )9محافظات شملت ( )04محكمة.

تؼيني

6

المحافظة

المحكمة

نص القرار

األمانة
إب

المرور -جنوب ؼرب
العدٌن

تعٌٌن

حجة

حجة –كعٌدنة– كشر -بنً العوام

تعٌٌن  -تكلٌؾ

عمران
صنعاء
والجوؾ
تعز
المهرة
سٌئون
ذمار

عٌال سرٌح

تكلٌؾ

حزم الجوؾ – سنحان

تعٌٌن – تكلٌؾ

التجارٌة
الؽٌظة
سٌئون
شرق ذمار

تعٌٌن

ً
سبدسب  -:اخلطط وتقبريز األداء -:
تم خالل العام إعداد الخطط والتقارٌر والردود التالٌة -:

-1

خطة وزارة العدل ضمن خطة عمل مجلس الوزراء لعام 6106م .

 -6الخطة العامة لوزارة العدل ضمن خطة األداء الحكومً للعام 6106م ،ورفعها لمجلس القضاء األعلى ومجلس الوزراء.
 -3خطة استراتٌجٌة إلدارة شئون المرأة والطفل لمدة ثالث سنوات.
 -4تقرٌر عن مستوى تنفٌذ خطة وزارة العدل ضمن خطة األداء الحكومً لعام 6105م ،وتم رفعه لمجلس الوزراء.

اإلدارة العامةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
للتوثٌةةةةةةةةةةةق – اإلدارة
العامةةةةةةةةةةة للشةةةةةةةةةةئون
القانونٌة

مكتب الوزٌر –
مستشار الوزٌر
لشئون التخطٌط
واإلصالحات
القضائٌة
لجنة مشكلة –
التخطٌط واإلحصاء
اإلدارة العامة للمرأة
والطفل وشئون
أموال القصر
لجنة مشكلة –
التخطٌط واإلحصاء
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اإلدارة انؼبيت نهتخطيط واإلحصبء
إدارة انتقييى واجلىدة

م

السٌاسات واإلجراءات
المخططة

جهة التنفٌذ

اإلجراءات واألنشطة المنفذة
 -5تقرٌر إنجاز النصؾ السنوي لتنفٌذ خطة عمل وزارة العدل لعام 6106م .
 -6تقرٌر اإلحصاء القضائً لعامً 6105 -6104م .
 -7تقرٌر حول تعزٌز دور المرأة فً السلطة القضائٌة ( النوع االجتماعً) وإبراز الفجوات النوعٌة والصعوبات والعراقٌل
والتحدٌات التً تواجه المرأة.
 -8تقرٌر اإلحصاء التوثٌقً لعامً 6104م و 6105م .
 -9تقرٌر مفصل عن األضرار التً لحقت بمبانً المحاكم والنٌابات جراء العدوان الؽاشم على بالدنا ،ورفعها لمجلسً الوزراء
والقضاء ووزارة حقوق االنسان .
 -01تقرٌر عن الحسابات الختامٌة للموارد واالستخدامات للوزارة والمحاكم لعام 6105م .
 -00الردود حول تقرٌر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأن الحساب الختامً للموارد واالستخدامات الخاصة بدٌوان عام
وزارة العدل ومحاكم الجمهورٌة للعام 6105م.
ً
تم تنفٌذ (دورتٌن تدرٌبٌتٌن ) استهدفت ( )39موظفا ً إدارٌا كما هو موضح فً الجدول اآلتً-:

تًُيت وتطىيز

3

انكبدر انبطزي

انذوراث انتذريبيت
وانتُطيطيت

4

حتسني آنيبث
انىصىل إىل
انؼذانت

المحاكم المستهدفة

مكان انعقاد الدورة

م

الدورة

المستفٌدٌن من الدورة

عدد المستفٌدٌن

المعهد العالً
للقضاء

0

أمانة السر

أمناء السر فً
االمانة

35

المحكمة العلٌا – استئناؾ األمانة والمحاكم
االبتدائٌة التابعة لها

معهد رٌجٌن

6

الحكم الرشٌد

إدارٌٌن

4

الدٌوان العام

ً
أوال  -:تىفري انؼىٌ انقضبئي وادلسبػذة انقبَىَيت نألطفبل-:
 -0تةةةةةةةةم تجدٌةةةةةةةةد عقةةةةةةةةود ( ) 7مةةةةةةةةن محةةةةةةةةامً األحةةةةةةةةداث لتقةةةةةةةةةدٌم العةةةةةةةةون القضةةةةةةةةائً ل حةةةةةةةةداث فةةةةةةةةً كةةةةةةةةل مةةةةةةةةةن
(األمانةةة –الحدٌةةدة – حجةةة – ذمةةار – إب)ٌ ،تولةةون متابعةةة قضةةاٌا األحةةداث واألطفةةال أمةةام أقسةةام الشةةرطة ونٌابةةات األحةةداث
والترافع فٌها أمام محاكم األحداث وتدفع الوزارة بموجب هذه العقود مبلػ ( )31,111لاير لكل محامً شهرٌاً.

العامة للتخطٌط
اإلدارة .
واإلحصاء – مستشار
الوزٌر لشئون التخطٌط
اإلدارة العامةةةة للتخطةةةٌط
– لجنةةةةةةةةةةةةةة مشةةةةةةةةةةةةةكلة
للمراجعة النهائٌة
اإلدارة العامةةةةةة للمةةةةةرأة
وشئون أموال القصر
اإلدارة العامةةةة للتخطةةةٌط
واإلحصاء
لجنة مشكلة – اإلدارة
العامة للمشارٌع
والصٌانة
اإلدارة العامة للشئون
المالٌة

المعهد العالً للقضاء –
اإلدارة العامة للتدرٌب

اإلدارة العامة للمرأة
والطفل وشئون أموال
القصر
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اإلدارة انؼبيت نهتخطيط واإلحصبء
إدارة انتقييى واجلىدة

م

السٌاسات واإلجراءات
المخططة

جهة التنفٌذ

اإلجراءات واألنشطة المنفذة
 -6التعاقد مع محامً للترافع فً قضاٌا األحةداث أمةام محكمةة نهةم وبنةً حشةٌد االبتدائٌةة المختصةة بنظةر قضةاٌا األحةداث إلةى
جانةةب عملهةةاٌ ،تةةولى متابعةةة قضةةاٌا األحةةداث فةةً نطةةاق مةةدٌرٌتً نهةةم وبنةةً حشةةٌد أمةةام أقسةةام الشةةرطة والنٌابةةات العامةةة
والترافع فٌها أمام المحكمة وتدفع وزارة العدل للمحامً مبلػ ( )31,111لاير شهرٌاً.
-

.

حٌث بلػ عدد المستفٌدٌن من العون القضائً ( )046حدثا ً منهم ( )035ذكور و ( )7أناث كما هو موضح بالجدول -:

المحافظةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

األمانة

صنعاء و
الجوؾ

الحدٌدة

إب

ذمار

حجة

اإلجمالً

محامون والمستفٌدون
عدد المحامٌن
عدد
المستفٌدٌن

ذكور
أناث

6
38
0

0
-

6

0

0

0

8

41
4

34
0

63
0

-

035
7

اإلدارة العامة للمرأة
والطفل وشئون أموال
القصر

ً
حبَيب -:تىفري انؼىٌ انقضبئي وادلسبػذة انقبَىَيت نهُسبء (انفقرياث وادلؼسزاث )

تم تجدٌد عقود ( ) 6محامٌن لتقدٌم العون القضائً أمام النٌابات والمحاكم للنساء (المعسرات والفقٌرات العاجزات عن دفع أتعاب
المحاماة) فً محافظتً (األمانة – الحدٌدة)ٌ ،تولون متابعة قضاٌا النساء أمام النٌابات العامة والترافع فٌها أمام المحاكم المختصة
وتدفع وزارة العدل بموجب هذه العقود مبلػ ( )05,111لاير بشكل شهري لكل محامً.
حٌث بلػ عدد المستفٌدات من العون القضائً للنساء الفقٌرات والمعسرات ( )67امرأة فً محافظتً الحدٌدة واألمانة
 -تم صرؾ بطائق تعرٌفٌة للمحامٌات والمحامٌٌن المترافعٌن فً قضاٌا النساء واألحداث وتذلٌل كافة الصعوبات التً تواجههم.

ً
حبنخب  -:محبيت أيىال انقصز

 -0إعداد رؤٌة شاملة وخطة عمل لتنفٌذ مهام واختصاصات وزارة العدل بشأن حماٌة أموال القصر.
 -6تم إصدار تعمٌم لكافة رؤساء المحاكم االستئنافٌة واالبتدائٌة فً جمٌع محافظات الجمهورٌة لطلب تقرٌةر شةامل ومفصةل عةن
الوضةةةةةع القةةةةةائم ألمةةةةةوال القصةةةةةر أمةةةةةام المحةةةةةاكم ومخطةةةةةط السةةةةةجل الخةةةةةاص بحصةةةةةر أمةةةةةوال القصةةةةةر أمةةةةةام المحةةةةةاكم
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اإلدارة انؼبيت نهتخطيط واإلحصبء
إدارة انتقييى واجلىدة

م

السٌاسات واإلجراءات
المخططة

اإلجراءات واألنشطة المنفذة
تمهٌداً لـ -:
 توحٌد السجالت الخاصة بحصر أموال القصر وطباعتها وتعمٌمها على كافة المحاكم.
 تكوٌن قاعدة بٌانات ومعلومات إلٌكترونٌة شاملة عن أموال القصر أمام كافة محاكم الجمهورٌة.

جهة التنفٌذ
.

 -3إعداد رؤٌة لتعدٌل الالئحة التنظٌمٌة للمحاكم اإلستئنافٌة واإلبتدائٌة والمتخصصة بشأن-:
 إنشاء أقسام خاصة بشئون أموال القصر فً المحاكم اإلستئنافٌة وتحدٌد مهامها واختصاصاتها.
 إنشاء أقسام خاصة بشئون أموال القصر فً المحاكم اإلبتدائٌة وتحدٌد مهامها واختصاصاتها.

ً
أوال  -:ادلببَي واألراضي وانرتييًبث -:

 -0تم االستالم النهائً لمشروع سور مجمع محاكم ذمار .

-6

5

استكًبل إَطبء
وتُفيذ انبىن
انتحتيت

تم حصر األضرار التً لحقت بمجمعات ومبانً المحاكم فً أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورٌة نتٌجة العدوان الؽاشم على
بالدنا.

 -3تم ترمٌم وصٌانة المبانً الخاصة بالمعهد العالً للقضاء.

ً
حبَيب  -:انتجهيشاث وادلستهشيبث -:
 -0النزول المٌةدانً إلةى محةاكم (بةالد الةروس وبنةً بهلةول  -شةرق األمانةة – ؼةرب األمانةة – الشةعبة التجارٌةة) لحصةر االثةاث
والموجودات فٌها ورفع االحتٌاجات الضرورٌة الالزمة للمحاكم .
 -6تحدٌد االحتٌاج وتوفٌر األثاث لمحاكم استئناؾ ( عمران – رٌمة ) والمحكمة االبتدائٌة لبٌت الفقٌه.

اإلدارة العامة
للمشارٌع والصٌانة

المعهد العالً للقضاء

اإلدارة العامة
للتجهٌزات

 -3صٌانة اآلالت واألجهزة واألثاث الخاص بالوزارة وبعض المحاكم حسب االحتٌاجات.
 -4تم صٌانة التجهٌزات واألثاث الخاص بالمعهد العالً للقضاء.

المعهد العالً للقضاء
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اإلدارة انؼبيت نهتخطيط واإلحصبء
إدارة انتقييى واجلىدة

م

السٌاسات واإلجراءات
المخططة

اإلجراءات واألنشطة المنفذة
ً
أوال  -:دراست انطكبوي وانتحقيق فيهب -:

 -0تم دراسة ( )68شكوى وردت إلى الوزارة من ( )30موظفا ً فً ( )61محكمة فً ( )8محافظات ،وبعد دراستها تم االتً-:
 إحالة ( )64شكوى منها إلى المحاكم االستئنافٌة التً ٌتبعها الموظفون المشكو بهم.
 إجراء نزول مٌدانً واحد.
 حفظ شكوى واحدة لعدم وجود مسوغ قانونً للسٌر فٌها.

احلذ يٍ انفسبد

وجىاَب انقصىر

6

واخلهم يف أػًبل
ادلىظفني

يف انذيىاٌ انؼبو
واحملبكى

 -6تم اجراء التحقٌق فً الشكاوى من قبل المحاكم االستئنافٌة وبنا ًء علٌها تم ما ٌلً -:
 إحالة موظؾ إلى النٌابة العامة.
 توقٌع عقوبة تأدٌبٌة بالخصم  %61من الراتب األساسً.
 توجٌه تنبٌه شفهً واحد.
 توجٌه بعض الشاكٌن للجوء إلى المحاكم لمتابعة قضاٌاهم.

ً
حبَيب  -:انتفتيص وانُشول ادليذاَي -:

 -1تم إجراء النزول المٌدانً المفاجئ إلى قلم التوثٌق بمحكمة مرور األمانة ومن خالل نتائج التفتٌد تم تؽٌٌر رئٌس القلم.
 -6تةةةةةةةةم إجةةةةةةةةراء النةةةةةةةةزول المٌةةةةةةةةدانً الةةةةةةةةدوري علةةةةةةةةى جمٌةةةةةةةةع الشةةةةةةةةعب والمحةةةةةةةةاكم المتخصصةةةةةةةةة فةةةةةةةةً األمانةةةةةةةةة.
 -3تم إجراء النزول المٌدانً المفاجئ عقب إجازة عٌد الفطر المبارك لمتابعة سٌر عملٌة الدوام الرسمً وتقٌٌم مستوى
االنضباط الوظٌفً فً محكمتً استئناؾ (األمانة – صنعاء والجوؾ) والمحاكم االبتدائٌة فً األمانة التابعة لمحكمة استئناؾ
صنعاء والجوؾ ،حٌث بلؽت نسبة الحضور (.)%74

جهة التنفٌذ
.

اإلدارتان العامتان
للمحاكم والمحاكم
المتخصصة

اإلدارتان العامتان
للمحاكم والمحاكم
المتخصصة – محاكم
االستئناؾ المعنٌة

اإلدارة العامة
للتوثٌق
اإلدارة العامة
للمحاكم المتخصصة
اإلدارتةةةةةةان العامتةةةةةةان
للمحةةةةةةاكم والمحةةةةةةاكم
المتخصصة
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اإلدارة انؼبيت نهتخطيط واإلحصبء
إدارة انتقييى واجلىدة

م

السٌاسات واإلجراءات
المخططة

اإلجراءات واألنشطة المنفذة
ً

جهة التنفٌذ

حبنخب -:متخيم انىسارة أيبو احملبكى :
تم خالل العام اتخاذ اإلجراءات وتمثٌل الوزارة أمام المحاكم اإلدارٌة ( المحاكم االبتدائٌة باألمانة – محكمة ونٌابة االستئناؾ
باألمانة فً القضاٌا المرفوعة من أو ضد الوزارة حٌث بلؽت عدد القضاٌا ( )09قضٌة كما هو موضح بالجدول التالً-:
ادلُتهيت

حبكى

صهح

4

6

ضطب

0

احملجىسة نهحكى

5

ابتذائيت

5

قيذ اإلَتظبر

استئُبف

6

.

اإلمجبيل

09

اإلدارة العامةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
للشةةةةةةةئون القانونٌةةةةةةةة

ً
أوال  -:تصًيى وتُفيذ وحتذيج األَظًت -:

-1

استكًبل يكُُت

7

انؼًم

تم استخدام النظام اإللكترونً الخاص بتسجٌل المحررات الرسمٌة (الوثةائق) الةواردة لةدٌوان عةام الةوزارة والمصةادقة علٌهةا
من إدارة التصدٌق باإلدارة العامة للتوثٌق والتً تستخدم فً الخارج وحفظها وأرشفتها إلكترونٌا ً عبر جهاز اإلسكانر

 -6تنزٌةةةةةةةةةةةل وتشةةةةةةةةةةةؽٌل نظةةةةةةةةةةةام المعةةةةةةةةةةةامالت االلكترونٌةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةً القطاعةةةةةةةةةةةات اإلدارٌةةةةةةةةةةةة العامةةةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةةالوزارة
 -3تةةم تعةةدٌل وتحةةدٌث ( )4أنظمةةة وهةةً (البصةةمة – شةةؤون المةةوظفٌن وتقارٌرهةةا – الصةةادر والةةوارد وتقارٌرهةةا – اإلٌةةرادات).

اإلدارة العامةةةة لتقنٌةةةة
المعلومةةةةةات – اإلدارة
العامة للشئون المالٌة
–ا لموارد البشرٌة
اإلدارة العامة
للسكرتارٌة وخدمات
الجمهور

 -5تنفٌذ وتوسعة الشبكة فً محكمة استئناؾ األمانة.

اإلدارة العامةةةةةةة لتقنٌةةةةةةة
المعلومات

 -6تحدٌث نظام وبٌانات األمناء على الموقع اإللكترونً للوزارة بشكل دوري.

اإلدارة العامةةةةةةة لتقنٌةةةةةةة
المعلومةةةةةةةةةةات – اإلدارة
العامة للتوثٌق

انقضبئي واإلداري

يف انىسارة واحملبكى

اإلدارة العامة للتقنٌة
المعلومات – اإلدارة
العامة للتوثٌق

 -4تنزٌل النظام االلكترونً لتسجٌل بٌانات الزوار والوافدٌن لدٌوان عام الوزارة .
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اإلدارة انؼبيت نهتخطيط واإلحصبء
إدارة انتقييى واجلىدة

م

السٌاسات واإلجراءات
المخططة

ً
حبَيب  -:صيبَت األَظًت وَسخ انبيبَبث -:

جهة التنفٌذ

اإلجراءات واألنشطة المنفذة

.

 -0تنفٌذ صٌانة وإصالح أجهزة الكمبٌوترات لإلدارات العامة فً الوزارة ومحكمة استئناؾ األمانة.
 -6تمت صٌانة الشبكة ومركز المعلومات بمحكمة جنوب ؼرب األمانة.
 -3نسخ المستندات والملفات ( DVDنسخة احتٌاطٌة) لبعض اإلدارات العامة بةدٌوان عةام الةوزارة وذلةك لحماٌتهةا مةن التلةؾ أو
فقدان البٌانات.

اإلدارة العامة لتقنٌة
المعلومات

إدخال نظام اإلٌمٌل الداخلً للدٌوان العام والمحاكم من خالل شراء سٌرفر ونقل البٌانات فٌها.
مت خالل انؼبو ادلطبركت يف ادلؤمتزاث واالجتًبػبث وانهجبٌ وانُذواث وحهقبث انُقبش وانفؼبنيبث ادلختهفت َىضحهب ببآلتي-:

نوع
المشاركة

م
0

ادلطبركبث يف
انفؼبنيبث

8

وادلؤمتزاث

وانهجبٌ ادلختهفت

اجتماع دوري

اللجنة الوطنٌة لمكافحة ؼسل األموال وتموٌل اإلرهاب
للشبكة الوطنٌة لحماٌة الطفولة.

6
3

اجتماعات
4
5

مؤتمر
6

موضوعها

اجتماعات الفرٌق الوطنً للمتابعة والتقٌٌم إلدماج النوع االجتماعً ضمن الخطط والبرامج
التنموٌة
اجتماعات الفرٌق الوطنً للمتابعة والتقٌٌم إلدماج النوع االجتماعً
( وضع خطة النوع االجتماعً على عناصر خطط اإلدارة العامة للمرأة).
إعداد ورقة عمل حول انتهاكات العدوان للطفولة لتقدٌمها أمام المؤتمر الوطنً النتهاكات
الطفولة فً ظل العدوان والحرب على الٌمن .
تدشٌن استراتٌجٌة تنمٌة المرأة العاملة فً جمٌع القطاعات الحكومٌة والمختلطة والقطاعات
االقتصادٌة المختلفة أفرزت عن إخراج مسودة مشروع استراتٌجٌة لتطوٌر عملها.

مكان انعقادها
اللجنة الوطنٌة
لمكافحة ؼسل
األموال
مجلس األمومة
والطفولة
وزارة التخطٌط

فندق تاج سبأ

ممثل وزارة العدل
فً اللجنة الوطنٌة
ممثل وزارة العدل
فً الشبكة الوطنٌة
اإلدارة العامة للمرأة
والطفل وشئون
أموال القصر
مستشةةةةةةةةار الةةةةةةةةوزٌر
لشئون الخطط
اإلدارة العامة للمرأة
والطفل وشئون
أموال القصر
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اإلدارة انؼبيت نهتخطيط واإلحصبء
إدارة انتقييى واجلىدة

م

السٌاسات واإلجراءات
المخططة

اإلجراءات واألنشطة المنفذة
7

حفل ختامً

عرض أوراق السٌاسات حول التمكٌن والعنؾ ضد المرأة.

8
9

ورشة عمل
01

00
06
03

04

برنامج دعم السجٌنات الذي نفذته جمعٌة الهالل األحمر الٌمنً بالتعاون مع الصلٌب األحمر
الدنماركً واالتحاد األوروبً .

التخطٌطٌة لمشروع استراتٌجٌة دعم مشاركة المرأة فً بناء السالم وأجندة ما بعد الصراع

العنؾ ضد النوع االجتماعً والتحدٌات وتحلٌل الفجوة القائمة على عملٌة رسم الخرائط للعنؾ
القائم على النوع االجتماعً فً ( )09محافظة فً مقر (فندق تاج سبأ).
العصؾ الذهنً الثانً للنوع االجتماعً والخروج بموضوع مكونات الدلٌل ودمج النوع
االجتماعً فٌها.
دورة تنشٌطٌة للفرٌق الوطنً إلدماج النوع االجتماعً فً إطار بناء القدرات.
حلقة نقاشٌة

الحلقة النقاشٌة لعرض ورقتً عمل السٌاسات العامة والزواج المبكر والمشارٌع الصؽٌرة
خطوات على طرٌق التنمٌة المستدامة.

لجنة تحضٌرٌة المشاركة فً فعالٌات ٌوم السجٌن حٌث أعلن ٌوم ( )8رمضان من كل عام .

جهة التنفٌذ
.

فندق تاج سبأ
اللجنة الوطنٌة
للمرأة
الوكالة األلمانٌة
للتعاون الدولً
GTZ

اإلدارة العامة للمرأة
والطفل وشئون
أموال القصر

فندق سبأ

االتحاد العام
لنساء الٌمن

-

نائب رئٌس المكتب
الفنً

تطىيز وتًُيت

9

وسبئم وأسبنيب
انتؼبوٌ انذويل
يغ انذول

 -0حصةةر االتفاقٌةةات الدولٌةةة ذات الصةةلة بالتعةةاون القضةةائً التةةً صةةادقت علٌهةةا الةةٌمن وحصةةر القةةوانٌن تمهٌةةداً لمواءمتهةةا مةةع
االتفاقٌات الدولٌة.
 -6تةةم طباعةةة مسةةودة الكتةةاب الخةةاص باالتفاقٌةةات الدولٌةةة والثنائٌةةة التةةً صةةادقت علٌهةةا الجمهورٌةةة الٌمنٌةةة وجةةاري مراجعتةةه
وإخراجه بصورته النهائٌة تمهٌداً لطباعته وتوزٌعه.

اإلدارة العامة
للتعاون الدولً
وحقوق اإلنسان

وادلُظًبث انذونيت
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إدارة انتقييى واجلىدة

.
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