
عرض لتجربة
موائمة القوانين والتشريعات تقييم (اليمنية الجمھورية  

)لمكافحة الفساداليمنية مع اتفاقية ا"مم المتحدة 

/إعداد المھندس

علي حسين العنسي

عضو مجلس النواب اليمني

عضو مجلس إدارة برلمانيون عرب ضد الفساد



:المدخل
وذلك بموجب الق(انون رق(م  2005منذ مصادقة مجلس النواب في اليمن على ا�تفاقية الدولية لمكافحة الفساد في الخامس من يوليو من العام 

، وقد اتخذت اليمن العديد م(ن الخط(وات ف(ي اتج(اه مكافح(ة  جزءاً � يتجزأ من التشريع اليمنيأصبحت ھذه ا�تفاقية  2005لسنة ) 47(
حي(ث ت(م إص(دار وتع(ديل الكثي(ر م(ن الق(وانين المتعلق(ة بمكافح(ة الفس(اد . الفساد على المستويات التش(ريعية والتنفيذي(ة والبن(اء المؤسس(ي 

م بشأن الح(ق ف(ي الحص(ول عل(ى المعلوم(ات، 2012لسنة ) 13(وتعزيز الحكم الرشيد كما تم سن العديد من التشريعات منھا قانون رقم 
والعدي((د م((ن  وإنش((اء الھيئ((ة الوطني((ة العلي((ا لمكافح((ة الفس((اد والھيئ((ة العلي((ا للرقاب((ة عل((ى المناقص((ات والمزاي((دات والمخ((ازن الحكومي((ة

منظمات المجتمع المدني المعنية بمكافحة الفساد ، كما تم تحسين ا]جراءات المتصلة ب(الكثير م(ن العملي(ات واZنش(طة المتص(لة بحماي(ة 
.المال العام

سعت الجمھورية اليمنية إلى طلب العون من البنك الدولي والمنظمات التابعة ل`مم المتحدة وغيرھا من المنظمات والجھات المانح(ة لوض(ع 
الدراسات واZبحاث حول معرفة المشكلة أو الفجوة القانونية والتشريعية بين ھذه ا�تفاقية وما صدر من ق(وانين قب(ل وبع(د التوقي(ع عل(ى 

.ا�تفاقية المصادق عليھا والھادفة إلى حماية اZموال العامة ومكافحة الفساد

وكان أول عمل وأفضل عمل بادر به البنك الدولي عن طريق مجموعة التنمية ا�جتماعية وا�قتص(ادية الش(رق اZوس(ط وش(مال أفريقي(ا ف(ي 
.م وھو عمل تقرير للمراجعة التحليلية لgطار التشريعي والقانوني لليمن لمكافحة الفساد2008يونيو عام 

وھ(ي ج(زء م(ن المس(اعدة  الس(ياغيعب(د الك(ريم / وش(اركه ال(دكتور قرنق ليوالذي قام به فريق من ا�ختصاصيين ونفذه الخبير الدولي السيد 
.الفنية التي يقدمھا البنك الدولي لليمن في إطار مكافحة الفساد

وقد تضمنت لدراسة مراجعة شاملة للتشريعات القائمة وجم(ع البيان(ات والمعلوم(ات عل(ى ض(وء التش(ريعات اليمني(ة ومقارنتھ(ا م(ع دراس(ات 
.قانون وقرار و�ئحة نافذة في اليمن 80ل`طر القانونية لمكافحة الفساد بدول المنطقة والعالم وتطرقت ھذه الدراسة لما يقارب من 

وك(ان للھيئ(ة الوطني(ة العلي(ا لمكافح(ة الفس(اد والقض(اء بك(ل مكونات((ه وك(ذلك الجھ(از المرك(زي للرقاب(ة والمحاس(بة واZجھ(زة مختص(ة ش((رف 
.جانب الفريق وتوفير كل متطلباته وتسھيل مھامه القانونية وا]دارية والعملية  المشاركة والوقوف إلى

واستعدادھا لتمويل مشروع الموائمة بين التشريعات اليمنية وا�تفاقية الدولية لمكافحة الفساد وھ(ي خط(وة ) GIZ( الـثم تأتي مبادرة منظمة 
تشكر عليھا ھذه المنظمة الرائدة التي نشعر نحن وكافة مكونات المنظومة الوطنية لمكافحة الفساد في اليمن بعظم الدور الذي تلعبه ھ(ذه 
المنظمة وسھولة ا]ج(راءات ودقتھ(ا ف(ي كاف(ة المش(اريع الت(ي تش(اركنا فيھ(ا م(ع ھ(ذه المنظم(ة من(ذ نش(أت الھيئ(ة الوطني(ة العلي(ا لمكافح(ة 

.م3/7/2007الفساد في 



:خطة عمل الموائمة
:التاليحو مرت عملية إعداد ھذا التقرير بعدد من المراحل تم في كل مرحلة تنفيذ العديد من المھام المتعلقة بموضوع التقرير الرئيس وذلك على الن

التحضير للمشروع: المرحلة اZولى�

:وقد تم في ھذه المرحلة القيام بالمھام التالية

.جمع المعلومات اZساسية ذات العqقة بما في ذلك القوانين ، واللوائح والضوابط والسياسات والتقارير التقييمية السابقة1.

.مكونات بنود ا�تفاقية اZممية لمكافحة الفساد في المصفوفة الخاصة بالتقييم تعبيئه2.

.المصفوفة من حيث أطر العمل واللوائح والضوابط في اليمن المقابلة للفقرات في ا�تفاقية اZممية لمكافحة الفساد تعبيئه3.

:المرحلة الثانية�

 ذاتاشتملت ھذه المرحلة على عقد العديد من اللقاءات مع كل الجھات المعنية بمكافحة الفساد والمتمثلة في كل اZجھزة وا]دارات الحكومية 
العqقة بمكافحة الفساد ، المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية ، وسائل ا]عqم ، القطاع الخاص واتحادات وجمعيات رجال اZعمال 

:ذلك بھدف إنجاز المھام التالية:ذلك بھدف إنجاز المھام التالية

التعرف على إمكانيات الحصول أي معلومات إضافية وضرورية مثل التقارير الدورية والتعميمات المتصلة بعمل تلك الجھات 1.
.والمتصلة بمكافحة الفساد

.مناقشة القوانين واللوائح ذات العqقة بمكافحة الفساد في اليمن والفجوة القانونية المرتبطة بھذا الموضوع2.

.التعرف على ا]جراءات المؤسسية التي قامت بھا اليمن في سياق تنفيذ مضامين تلك القوانين والتشريعات واللوائح3.

.التعرف على النقص في القدرات المؤسسية للجھات المعنية بمكافحة الفساد4.

التعرف على الشركاء الحاليين والمحتملين في عملية تطبيق وتفعيل ا]جراءات ا]صqحية وإمكانية تأطير تلك الفعاليات ضمن ما ھو 5.
مثل مجموعة المانحين (قائم من المنتديات والتجمعات ذات العqقة بمكافحة الفساد على المستويات المحلية وا]قليمية ، والدولية 

).الخ... المحليين ومؤسسات اZمم المتحدة 

.مناقشة آراء كل جھة في عمل الجھات اZخرى خاصة فيما يتعلق بالتعارض أو التدخل أو غياب التنسيق بين تلك الجھات6.



:تابع خطة عمل الموائمة
:وضع الخطوط العريضة لمكونات التقرير: المرحلة الثالثة �

:وقد قام الفريق الوطني في ھذه المرحلة بإنجاز المھام التالية

فاقية �تدراسة وتحليل القوانين والتشريعات واللوائح ذات العqقة بمكافحة الفساد وتحديد القوانين والموارد والفقرات التي تقابل ما ورد في ا1.
.اZممية لمكافحة الفساد وفق النموذج المعد لذلك

,المراجعة الداخلية وتحليل ما تم الحصول عليه من معلومات وبيانات وأدبيات أثناء مھمة تقصي الحقائق2.

.المتخصصةھا ا�طqع على اZدلة الفنية وا]جرائية ذات العqقة با�تفاقية اZممية لمكافحة الفساد والتي تم وضعھا من قبل اZمم المتحدة وھيئات3.

والتواصل مع بعض ). اندونيسيا وغيرھا–بنجqدش –كينيا (ا]طqع على التقارير المماثلة للدول التي سبقت اليمن في إعداد تلك التقارير 4.
.معدي تلك التقارير لqستفادة من خبراتھم ومqحظاتھم

.وضع الخطوط العريضة لمكونات التقرير النھائي وتحديد إجراءات إعداد لمسودة اZولية من التقرير5.

الخطوط   وضععقد لقاءات دورية مكثفة مع العديد من المسئولين في الھيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد لمناقشة ما تم إنجازه في إعداد التقرير و6.
.العريضة للمراحل التالية.العريضة للمراحل التالية

تم إعداد مسودة التقرير بما في ذلك التوصيات المؤدية إلى تحديد إجراءات إصqح الفجوات التي تم تحديدھا في التقرير والعناصر التي لم ي7.
.تنفيذھا في اليمن

ن عقد ورشة العمل اZولى ضمت ممثلين عن كل الجھات المعنية بمكافحة الفساد وذلك لمناقشة المسودة اZولية من المصفوفة حيث قد المشاركو8.
رير لتقالعديد من ا~راء والمداخqت خqل تلك الورشة كما فتحت الورشة مجا�ً لمواصلة المناقشة وتبادل ا~راء مع المعنيين حول المصفوفة وا
بشكل فة بالكامل حيث قام الفريق الوطني بتلقي العديد من ا~راء والتعليقات على المصفوفة التي ساھمت بتطوير وإثراء النسخ التالية من المصفو

.خاص والتقرير بشكل عام

س أساإعداد التقارير الخاصة بتحليل كل فص من فصول ا�تفاقية اZممية لمكافحة الفساد ومقارنتھا بالتشريعات والقوانين واللوائح اليمنية ك9.
.منھجي ]نجاز المصفوفة وتحليل الفجوة

أي زد  ]بداء أراھم ومqحظتھم حول تلك التقارير  الجيمناقشة تلك التقارير مع الھيئة والوطنية العليا لمكافحة الفساد والخبير الدولي في 10.
.لqستفادة منھا في إعداد النسخة النھائية من التقرير والمصفوفة

:إعداد النسخة النھائية من التقرير: المرحلة الرابعة �

ت والفعاليات جھاتم  في ھذه المرحلة إعداد النسخة النھائية من تقارير الفصول والمصفوفة بناًء على كل ا~راء والمناقشات والمداخqت التي أبداتھا ال
.المشاركين في المراحل السابقة وكان أھم مخرجات ھذه المرحلة التقرير النھائي



:القوانين التي تم مراجعتھا فيما يخص عمل الموائمة
سنة 

التعديل

رقم 

التعديل
اسم التشريع وموضوعه

سنة 

ا=صدار
رقم م

سنة 

التعديل

رقم 

التعديل
اسم التشريع وموضوعه

سنة 

ا=صدار
رقم م

إنشاء محاكم اZموال العامة وتحديد اختصاصاتھا  قانون 1996 3 23 دستور الجمھورية اليمنية م2001 1

قانون المصارف ا�ستثمارية 1996 21 24 قانون مكافحة الفساد 2006 39 2

قانون التعريفة الجمركية 1997 37 25 قانون ا]قرار بالذمة المالية 2006 30 3

قانون مكافحة جرائم ا�ختطاف والتقطع 1998 24 26 قانون الجھاز المركزي للرقابة والمحاسبة 1992 39 4

القانون بشأن البنوك 1998 39 27 قانون مكافحة غسل اZموال 2003 35 5

القانون بشأن قضايا الدولة 1999 30 28 قانون مكافحة غسيل اZموال 2010 1 6

القانون بشأن الخصخصة 1999 45 29 1990 50 القانون المالي 1990 8 7

القانون بشأن المواصفات والمقاييس وضبط الجودة 1999 44 30 قانون ا�ستثمار 8

الqئحة التنظيمية للمحاكم ا�ستئنافية وا�بتدائية 2000 25 31 )و�ئحته التنفيذية(القانون بشأن الصحافة والمطبوعات  1990 25 9

2003 21 قانون البنك المركزي اليمني وتعديله 2000 14 32 )و�ئحته التنفيذية(قانون الخدمة المدنية  1990 19 10

قانون ا�نتخابات العامة وا�ستفتاء 2001 13 33 قانون الجمارك 1990 14 11

الqئحة الداخلية لمجلس الشورى 2002 39 34 2000 1 القانون بشأن تحصيل اZموال العامة 1990 13 12

�ئحة ا�جتماعات المشتركة لمجلسي النواب والشورى 2002 1 35 قانون التأمينات والمعاشات 1991 25 13

قانون المرافعات والتنفيذ المدني 2002 40 36 1994 3 قانون السلطة القضائية 1991 1 14

قانون المناجم والمحاجر 2002 24 37 1997 7 قانون الھيئات والمؤسسات والشركات العامة وتعديله 1991 35 15

قانون الھيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة 2002 52 38 القانون بشأن المناطق الحرة 1993 4 16

إنشاء صندوق الخدمة المدنية 2004 1 39 اZحكام العامة للمخالفات 1994 17 17

بشأن مجلس الوزراء 2004 3 40 قانون ا]جراءات الجزائية 1994 13 18

قانون الوظائف واZجور 2005 43 41 قانون الجرائم والعقوبات 1994 12 19

الqئحة الداخلية لمجلس النواب 2006 1 42
قانون إجراءات اتھام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة 

التنفيذية العليا في الدولة
1995 6 20

قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية 2007 23 43 قانون ا�ستمqك للمنفعة العامة 1995 1 21

2000 71 قانون التدوير الوظيفي 2009 31 44 �ئحة أعمال الصرافة 1995 20 22



:الجھات المشاركة في الموائمة

:وھي الجھات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الداعمة وھي 

.الھيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد   - 1
.مجلس القضاء - 2
.وزارة العدل - 3
.الجھاز المركزي للرقابة والمحاسبة - 4
.رئاسة الوزراء - 5
.مكتب رئاسة الجمھورية  -6
.مكتب النائب العام - 7
.وزارة الشؤون القانونية - 8

.اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات- 21
.جھاز ا4من القومي- 22
.جامعة صنعاء- 23
.الغرفة التجارية- 24
.اللجنة الوطنية للمرأة- 25
.نقابة المحامين- 26
.نقابة الصحفيين- 27
.وحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي- 28 .وزارة الشؤون القانونية - 8

.وزارة المالية - 9
.وزارة التخطيط والتعاون الدولي- 10
.وزارة الداخلية- 11
.وزارة اZشغال العامة والطرق-12
.وزارة الخدمة المدنية والتأمينات-13
.وزارة ا]دارة المحلية-14
.وزارة ا]عqم-15
.المحكمة العليا-16
.مجلس النواب-17
.مصلحة الضرائب-18
.مصلحة الجمارك-19
.الھيئة العليا للرقابة على المناقصات-20

.وحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي- 28
.اللجنة الوطنية لغسيل ا4موال- 29
.وحدة مكافحة غسل ا4موال- 30
.منظمات برلمانيون ضد الفساد- 31
.مركز المعلومات والتأھيل لحقوق ا<نسان- 32
.المرصد اليمني لحقوق ا<نسان عضو تحالف الشفافية- 33
.المدرسة الديمقراطية- 34
.منتدى الديمقراطية- 35
.تحالف منظمات المجتمع المدني - 36
.نادي رجال ا4عمال- 37
.تحالف الشفافية - 38



ت وا�تحادات ماھية المشاركات التي قدمت من الجھات الداخلية والخارجية والنقابا 
:ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية وغيرھا

:الجھات الداخلية  ـأ 
:تمثلت مشاركة ھذه الجھات في ا~تــي

انتداب شخص أو أشخاص لحضور الفعالي(ات وورش العم(ل وت(وفير متطلب(ات فري(ق العم(ل ال(وطني وال(دولي داخ(ل الجھ(ات أو ع(ن    -1
.طريق الخبراء أو الھيئة

توفير التشريعات والبيانات والوثائق المطلوبة من قبل فريق العمل الوطني بن(اء عل(ى رس(ائل توج(ه م(ن الھيئ(ة تح(ت توقي(ع المش(رف    -2
.على الفريق

.حضور المناقشات التي عقدت داخل الھيئة أو في نفس الجھة والرد على ا�ستفسارات وا]جابة المباشرة على اZسئلة   -3
.تعبئة استمارات ا�ستبيان الموزعة إلى تلك الجھات   -4
وضع المqحظات على ما يرسل للجھة من قبل الھيئة وا�ستيضاح ع(ن أي غم(وض وال(رد بمqحظ(ات مكتوب(ة بالح(ذف أو ا]ض(افة    -5 وضع المqحظات على ما يرسل للجھة من قبل الھيئة وا�ستيضاح ع(ن أي غم(وض وال(رد بمqحظ(ات مكتوب(ة بالح(ذف أو ا]ض(افة    -5

.إلى المصفوفة
.مناقشة المqحظات مع فريق العمل من الخبراء الوطنيين   -6

:الجھات الخارجية  ـب 
:تمثلت المشاركة بالنسبة للجھات الخارجية إلى قسمين رئيسين ھما 

ھ(ذه المش(اركة وال(دعم ھ(و التعاق(د م(ع فريق(ي الخب(راء المحلي(ين ) GIZ( ال(ـوھي الجھات الداعم(ة للمش(روع وھ(ي منظم(ة  :القسم ا"ول 
والدوليين ودفع تك(اليف المش(روع م(ن الناحي(ة المالي(ة ومراجع(ة ومتابع(ة أعم(ال الف(ريقين بالتنس(يق م(ع الھيئ(ة الوطني(ة العلي(ا لمكافح(ة 

المشرف على أعمال الفريق وكذلك التواصل م(ع الفري(ق ال(دولي واستض(افته ف(ي + نائب رئيس الھيئة + الفساد قطاع التعاون الدولي 
.اليمن ومتابعته لتسليم المqحظات على ما يقدمه الفريق الوطني من إنجازات حسب الخطة الموضوعة والمتفق عليھا

تمثل في حضور خبراء ومحاضرين في مجال الموائمة وخاصة من الدول التي س(بق لھ(ا عم(ل مث(ل ھ(ذا المش(روع وق(د ت(م  :القسم الثاني 
إحضار خبير من كينيا قام بشرح الطريقة التي تم بھا عمل مصفوفة الموائمة والعوائق التي واجھتھم في ھذا الجانب وكذلك استض(افة 
فريق العمل الوطني والمشرف على الفريق في دولة كينيا لgطqع على ذل(ك ا]نج(از الرائ(ع وا�س(تفادة م(ن تل(ك الجھ(ود ، با]ض(افة 

.إلى عقد ورش عمل في اليمن ]ثراء المشروع بالخبرات الدولية



نموذج
تحليل التزامات اليمن حيال تنفيذ اGتفاقية ا"ممية لمكافحة الفساد

:أحكام عامة: الفصل ا"ول

:التزام اليمن بما ورد في ھذه المادة

:الموضوع في القوانين اليمنية والتشريعات الMئحية 

تلك اZھداف منھا ما سنذكره ھنا على سبيل  احتوت الكثير من التشريعات اليمنية على الكثير من النصوص القانونية التي تعمل على المساھمة في تحقيق
:المتعلقة بتلك اZھداف في الموضوعات التي تناقشھا بقية فصول ا�تفاقية المثال ومنھا ما سيتم استعراضه تفصيqً عند مناقشة القضايا

وبما يتفق مع ھذه الفق(رة م(ن ا�تفاقي(ة  كل الفقرات أھداف القانون(  9) بشأن مكافحة الفساد في المادة  6002لسنة  93حدد القانون رقم �
:اZممية وذلك على النحو التالي

.إنشاء ھيئة وطنية مستقلة عليا لھا صqحيات قانونية في مكافحة الفساد وتعقب ممارسيه وفقاً لھذا القانون والقوانين النافذة ): 1(الفقرة 

.منع الفساد ومكافحته ودرء مخاطره وآثاره ومqحقة مرتكبيه وحجز واسترداد اZموال والعائدات المترتبة عن ممارسته ): 2(الفقرة 

.تعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الدولية وا]قليمية في البرامج والمشاريع الدولية الرامية إلى مكافحة الفساد ) : 3(الفقرة  .تعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الدولية وا]قليمية في البرامج والمشاريع الدولية الرامية إلى مكافحة الفساد ) : 3(الفقرة 

دول(ة ال إرساء مبدأ النزاھة والشفافية في المعامqت ا�قتصادية والمالية وا]دارية بما يكفل تحقيق ا]دارة الرشيدة Zموال وم(وارد وممتلك(ات): 4(الفقرة 
.وا�ستخدام اZمثل للموارد 

تفعيل مبدأ المساءلة وتعزيز الدور الرقابي ل`جھزة المختصة والتيسير على أفراد المجتمع في إجراءات حصولھم على المعلومات ووصولھم ): 5(الفقرة 
.إلى السلطة المعنية 

تشجيع وتفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في المشاركة الفاعلة والنشطة في محاربة الفس(اد ومكافحت(ه وتوعي(ة أف(راد المجتم(ع ): 6(الفقرة 
.بمخاطره وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل وأساليب الوقاية منه 

).ج(و ) أ(الفقرتين ) 12(م بشأن الخدمة المدنية في المادة 1991لسنة )19(القرار جمھوري بقانون رقم �

).أ(الفقرة ) 35(م بشأن مكافحة غسل اZموال وتمويل ا]رھاب نص في المادة 2010لسنة  ) 1(القانون رقم 

).أ(الفقرة ) 7(م بشأن الجھاز المركزي للرقابة والمحاسبة حدد في المادة 1992لسنة ) 39(القانون رقم �

.م بشأن المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية2007لسنة ) 23(القانون رقم �

.م بشأن ا]قرار بالذمة المالية2006لسنة ) 30(لقانون رقم �



:الموضوع في ا=جراءات ا=دارية في اليمن:تابع النموذج

قامت ال(يمن باتخ(اذ العدي(د م(ن ا]ج(راءات الت(ي ھ(دفت إل(ى تحقي(ق إل(ى زي(ادة فعالي(ة 
الفس(اد ش(ملت إنش(اء الھيئ(ة الوطني(ة العلي(ا لمكافح(ة الفس(اد  جھود منظومة مكافحة

بعم((ل إص((qحات قض((ائية  ومنحھ((ا ا�س((تقqل الم((الي وا]داري كم((ا قام((ت ال((يمن
.شملت جوانب مھمة مثل إنشاء المحاكم التجارية ومحاكم ونيابات اZموال العامة

كما شرعت بعض الجھات الخدمية مثل الج(وازات والجم(ارك واZش(غال العام(ة إل(ى 
خ(دمات ويج(ري العم(ل عل(ى ح(ث بقي(ة الجھ(ات الخدمي(ة بعم(ل  القيام بإعداد دلي(ل خ(دمات ويج(ري العم(ل عل(ى ح(ث بقي(ة الجھ(ات الخدمي(ة بعم(ل  القيام بإعداد دلي(ل

.مثل ھذه اZدلة

وفي اتجاه ضم كافة المعنيين بمكافحة الفس(اد ف(ي ال(يمن أطلق(ت الھيئ(ة الوطني(ة العلي(ا 
إنش(اء التح(الف ال(وطني للنزاھ(ة ال(ذي يض(مم جمي(ع ش(ركاء  لمكافحة الفس(اد فك(رة

.يعمل على مكافحة الفساد



:الفجوة في التشريعات واللوائح التنظيمية: تابع النموذج

م((ا زال ھن((اك الكثي((ر م((ن التش((ريعات اليمني((ة الت((ي بحاج((ة إل((ى بع((ض التع((ديqت الت((ي 
الفس((اد منھ((ا عل((ى س((بيل المث((ال ع((دم وج((ود ن((ص ف((ي  تعرق((ل فعالي((ة جھ((ود مكافح((ة

ف(ي جھ(ود مكافح(ة  الدستور يتض(من ن(ص يل(زم الحكوم(ة والمجتم(ع ف(ي المش(اركة
الفساد ، التعارض في التش(ريعات المنظم(ة لعم(ل الجھ(ات المعني(ة بمكافح(ة الفس(اد 

،  )نيابة اZموال العامة(الوطنية العليا لمكافحة الفساد ، النيابة العامة  خاصة الھيئة
.الجھاز لمركزي للرقابة والمحاسبة.الجھاز لمركزي للرقابة والمحاسبة



:الفجوة في ا=جراءات ا=دارية : تابع النموذج

ھناك الكثير من القصور في تنفيذ عمليات الوقاية من الفساد ومنعه ومعاقبة مرتكبي(ه 
التع(ارض ف(ي بع(ض إج(راءات الجھ(ات المعني(ة بمكافح(ة  خاصة تلك الناتجة ع(ن

العام(ل ف(ي الجھ(ات المعني(ة  الفساد ونق(ص الخب(رة والتأھي(ل ل(دى الك(ادر ال(وظيفي
. بمكافحة الفساد با]ضافة إل(ى نق(ص ف(ي ا]مكاني(ات المالي(ة والفين(ة لتل(ك الجھ(ات

أن أھ((م أوج((ه القص((ور توج((د ف((ي الممارس((ات المتعلق((ة بنش((ر ال((وعي الع((ام  عل((ى
ومنع((ه خاص((ة تل((ك المتعلق((ة ب((إدراج تل((ك  بالفس((اد ومخ((اطره وط((رق الوقاي((ة من((ه

التوعي(ة  القضايا في مناھج التعليم في المراحل التعليمية المختلفة وتكثيف حم(qت التوعي(ة  القضايا في مناھج التعليم في المراحل التعليمية المختلفة وتكثيف حم(qت
كما أن الكثير من منظمات المجتمع الم(دني ت(رى أن . في وسائل التوعية المختلفة 

في مكافحة الفساد � يزال محدود الدور الممنوح لھا



:التوصيات 

العم((ل وج((ود ن((ص ف((ي الدس((تور يل((زم الحكوم((ة والمجتم((ع ف((ي المش((اركة ف((ي جھ((ود 
العم((ل عل((ى إزال((ة التع((ارض ب((ين الق((وانين المنظم((ة لعم((ل الجھ((ات  مكافح((ة الفس((اد

جھودھ(ا م(ن خ(qل إنش(اء وح(دة تنس(يق تتب(ع الھيئ(ة  المعنية بمكافحة الفساد وتنسيق
ب(ين تل(ك الجھ(ات ف(ي الجوان(ب  الوطنية العليا لمكافحة الفساد تت(ولى عملي(ة التنس(يق

الجھ(ات والجھ(ات  با]ض(افة إل(ى التنس(يق ب(ين تل(ك )التش(ريعي والتنفي(ذي(المختلفة 
.الحكومية اZخرى وكذا القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.الحكومية اZخرى وكذا القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني

 العم((ل عل((ى تكثي((ف حم((qت التوعي((ة بالفس((اد ومخ((اطره وأس((اليب منع((ه والوقاي((ة من((ه
ب((إداج تل((ك القض((ايا ف((ي المن((اھج التعليمي((ة ف((ي مختل((ف مراح((ل  خاص((ة فيم((ا يتعل((ق

.التعليم 



الخـاتـمـة

لعل م(ا ت(م استعراض(ه ف(ي ھ(ذه الورق(ة ف(ي جانبھ(ا ا]جرائ(ي والموض(وعي ق(د أعط(ى 
لمحة موجزة عن جھود الجمھورية اليمني(ة ، وس(عيھا الحثي(ث لqس(تفادة م(ن اتفاقي(ة 

.اZمم المتحدة لمكافحة الفساد

ھذا الصك العالمي المتميز ال(ذي أجمع(ت علي(ه معظ(م دول الع(الم ؛ كون(ه ق(د اس(توعب 
.كل ا�تفاقيات ا]قليمية التي سبقت صدور اتفاقية اZمم المتحدة لمكافحة الفساد

واليمن بمواكبتھا لھذا التطور الكبير في وسائل وإجراءات وتدابير مكافحة الفساد التي واليمن بمواكبتھا لھذا التطور الكبير في وسائل وإجراءات وتدابير مكافحة الفساد التي 
تنفذھا دو�ً تملك من الخبرة وا]مكانيات والبناء المؤسسي والعلمي ما يجعلھا تمث(ل 
القدوة في مكافحة الفساد فإنھا ب(إذن هللا تع(الى وبتع(اون المنظوم(ة الوطني(ة لمكافح(ة 
الفساد وك(ل أبن(اء ال(يمن الش(رفاء لق(ادرة ف(ي المس(تقبل القري(ب أن تك(ون إح(دى تل(ك 

.الدول


