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    خالصة وافية  - ثانيا  
    اليمن    

 مة: حملة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسسي لليمن يف سياق تنفيذ اتفاقية األمممقدِّ  - ١  
    املتحدة ملكافحة الفساد 

، وصــادق عليهــا الربملــان   ٢٠٠٣كــانون األول/ديســمرب   ١١ع الــيمن علــى االتفاقيــة يف   وقَّــ
ــيمن صــ٢٠٠٥لســنة  ٤٧مبوجــب القــانون رقــم   ــة لــدى   كَّ. وأودع ال تصــديقه علــى االتفاقي

  .٢٠٠٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٧األمني العام لألمم املتحدة يف 
النظــام القــانوين الــيمين ثنــائي مــن حيــث العالقــة بــني   أنَّ الدســتور  مــن ٦ج مــن املــادة ســتنَتوُي

ــدويل،    ــانون الـ ــوطين والقـ ــانون الـ ــدات الالقـ ــ فاملعاهـ ــتنفَّـ ــا يف ذ تلقائيـ ــتعني إدراجهـ ــل يـ  ا، بـ
  .اليمنية  التشريعات

مـن عـدة    ن اإلطار القانوين الوطين ملكافحـة الفسـاد أحكامـاً   اليمن القانون املدين. ويتضمَّق ويطبِّ
قانون اجلرائم والعقوبات وقانون اإلجراءات اجلزائيـة وقـانون مكافحـة الفسـاد،      ال سيماقوانني، 

  نون حتصيل األموال العامة.باإلضافة إىل قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب وقا
والقضاء سلطة مستقلة والنيابة العامة هيئة من هيئاته، وهناك حماكم جزائيـة ومدنيـة بـدرجتيها    

ا اهتاميـ  احملكمـة العليـا. وتتبـع اإلجـراءات اجلنائيـة نظامـاً       االبتدائية واالستئنافية، وتعلوهـا مجيعـاً  
  وتتكون من مرحليت التحقيق واحملاكمة.

ن عدد مـن اجلهـات واألجهـزة املعنيـة مبكافحـة الفسـاد، لعـل أبرزهـا اهليئـة الوطنيـة           ولدى اليم
العليــا ملكافحــة الفســاد واجلهــاز املركــزي للرقابــة واحملاســبة ونيابــات وحمــاكم األمــوال العامــة    
املختصــة بــالنظر يف قضــايا الفســاد واألمــوال العامــة. ويضــاف إىل هــذه األجهــزة دائــرة األمــن  

افحة الفساد يف جهاز األمن القومي، ومباحـث األمـوال العامـة التابعـة لـوزارة      االقتصادي ومك
ــة ملكافحــة غســل         ــة الوطني ــة واللجن ــاز شــرطة)، ووحــدة مجــع املعلومــات املالي ــة (جه الداخلي

  األموال ومتويل اإلرهاب.
    

    الفصل الثالث: التجرمي وإنفاذ القانون  - ٢  
    تعراضمالحظات على تنفيذ املواد قيد االس  - ١- ٢  

    )٢١و ١٨و ١٦و ١٥الرشو واملتاجرة بالنفوذ (املواد     
ــادة  جتــرِّم ــل      ١٥٤امل ــة مل يقب ــانون اجلــرائم والعقوبــات رشــو املوظــف العمــومي يف حال مــن ق

مـن القـانون نفسـه     ١٥٥ق املـادة  فتطبَّـ يف حالة قبول العـرض أو الوعـد،   أمَّا العرض أو الوعد. 
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، أي جرميــة فيهـا الـيت اشـترك    للجرميــةة قـرَّر قوبـات امل الراشــي والوسـيط بالع  كـل مـن   ويعاقـب 
من قـانون اجلـرائم والعقوبـات.     ١٥١عليها يف املادة قبول املوظف العمومي للرشوة املنصوص 

من قـانون اجلـرائم والعقوبـات ال تغطـي صـراحة حالـة مـنح الرشـوة لصـاحل           ١٥٥املادة إالَّ أنَّ 
 شخص أو كيان آخر.

قانون اجلرائم والعقوبات طلب موظف عمومي أو قبوله عطيـة أو مزيـة    من ١٥١املادة  جترِّمو
إالَّ أنَّ بواجبـات وظيفتـه.    هبـا ألداء عمـل أو االمتنـاع عـن عمـل إخـالالً       نوع أو وعداًأيِّ من 

مــن قــانون اجلــرائم والعقوبــات ال تغطــي صــراحة حالــة طلــب املوظــف العمــومي    ١٥١املــادة 
 الرشوة لصاحل شخص أو كيان آخر.

من قانون مكافحة الفساد رشوة املوظفني األجانب ومـوظفي املؤسسـات    )٥(٣٠املادة  جترِّمو
الدولية العمومية، إذ تطبق على هذا الفعل احلكم الوارد يف قانون اجلرائم والعقوبات، ومـن مث  

  يغطي صراحة حالة منح الرشوة لصاحل شخص أو كيان آخر. هذا التجرمي ال فإنَّ
موظف عمـومي أجـنيب أو موظـف يف مؤسسـة دوليـة عموميـة بالتمـاس أو         من قيامالي جيرِّمومل 

  قبول مزية غري مستحقة. غري أنه أعد مشروع قانون يشتمل على جترمي هذا الفعل.
شـخص آخـر   أيِّ من قانون اجلرائم والعقوبـات طلـب موظـف عمـومي أو      ١٥٩املــادة  جترِّمو

هـذه املـادة مل تـورد    أنَّ أو عطية الستعمال نفوذه. غـري   لنفسه أو لغريه أو قبوله أو أخذه وعداً
 صراحة عبارة "بشكل مباشر أو غري مباشر".

شــخص آخــر الســتغالل نفــوذه أيِّ موظــف عمــومي أو  وال يوجــد نــص خــاص يتنــاول رشــو
إالَّ أنَّ الفعلي أو املفترض هبدف احلصول من إدارة أو سلطة عمومية على مزية غري مسـتحقة،  

يف جترمي هذا الفعل بصـورة مسـتقلة وذلـك مـن خـالل إعـداد مشـروع قـانون هبـذا           اليمن ينظر
الشأن. وبالرغم من ذلك، ميكن لليمن أن يالحق مـرتكيب هـذا الفعـل، عنـدما يلقـى الوعـد أو       

مــن قــانون اجلــرائم والعقوبــات املتعلقــة   ٢٢، بنــاء علــى أحكــام املــادة  العــرض أو املــنح قبــوالً 
هذا الفعل عنـدما ال يلقـى    جيرِّمالقانون اليمين مل أنَّ . غري ١٥٩ادة بالتحريض معطوفة على امل

  .الوعد أو العرض أو املنح قبوالً
اليمن الوعد بالرشوة يف القطاع اخلاص أو عرضها أو منحها، غري أنـه يوجـد مقتـرح     جيرِّمومل 

  ألفعال.تعديل تشريعي لقانون اجلرائم والعقوبات وقانون مكافحة الفساد لتجرمي هذه ا
مـن قـانون اجلـرائم والعقوبـات قبـول الرشـوة يف القطـاع اخلـاص أو طلبـها،           ١٥٨املادة  جترِّمو

  " طلب الرشوة بدون علم خمدومه أو رضائه.غري أهنا تشترط أن يكون اجلاين "مستخدماً
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    ) ٢٤و ٢٣غسل األموال؛ اإلخفاء (املادتان     
مــن قــانون مكافحــة غســل األمــوال   ٣املــادة  الــيمن غســل العائــدات اإلجراميــة مبوجــب  جيــرِّم

ــم     ــانون رق ــل اإلرهــاب، املعــدل مبوجــب الق ــادة   جتــرِّم. كمــا ٢٠١٣لســنة  ١٧ومتوي هــذه امل
  الشروع يف ارتكاب هذه اجلرمية وأشكال املشاركة فيها.

اجلرائم املعاقب عليها مبقتضى أحكـام القـوانني النافـذة، باإلضـافة      كلَّوتشمل اجلرائم األصلية 
 ىل قائمة من اجلرائم، ومنها جرائم الفساد والرشوة واالستيالء على أموال عامة أو خاصة.إ

من قـانون اجلـرائم والعقوبـات إخفـاء األشـياء املتحصـلة مـن جرميـة أو          )٢( ١٨٣جترِّم املادة و
املستخدمة فيها، باعتباره جرمية خاصة، وذلك يف حال عدم وجـود اتفـاق عليـه قبـل ارتكـاب      

يف حـال وجـود اتفـاق مسـبق، فيالحـق مرتكـب جرميـة اإلخفـاء باعتبـاره          أمَّـا  األصلية. اجلرمية 
  من قانون اجلرائم والعقوبات. ٢٣ألحكام املادة  يف اجلرم األصلي طبقاً شريكاً

    
    )٢٢و ٢٠و ١٩و ١٧االختالس؛ إساءة استغالل الوظائف؛ اإلثراء غري املشروع (املواد     

يوجـد يف حيازتـه    ن اجلرائم والعقوبات اختالس موظف عمومي ماالًمن قانو ١٦٢املادة  جترِّم
م هــذه املــادة ال تشــمل حــاليت التبديــد والتســريب. كمــا أهنــا مل جتــرِّ   أنَّ بســبب وظيفتــه، غــري  

  صراحة االختالس لصاحل شخص أو كيان آخر.  
ــانون اجلــرائم والعقوبــات عــدة صــور مــن اســتغالل    ١٦٤و ١٦٣و ١٦٢م املــواد وجتــرِّ  مــن ق

الوظــائف، ومنــها اســتغالل الوظيفــة العامــة بغــري حــق لالســتيالء علــى مــال للدولــة أو إلحــدى 
  اهليئات أو املؤسسات العامة أو الوحدات التابعة هلا.

بشـأن اإلقـرار بالذمـة املاليـة      ٢٠٠٦لسـنة   ٣٠القـانون رقـم   أنَّ ويالحظ اخلـرباء املستعرضـون   
أركـان جرميـة   أنَّ لي وظـائف السـلطة العليـا للدولـة، و    "الثراء غري املشروع" بالنسبة لشاغ جيرِّم

 ٦ا نصت عليـه االتفاقيـة، حيـث تـنص املـادة      اإلثراء غري املشروع يف القانون اليمين ختتلف عمَّ
ــم   ــانون رق ــة علــى    ٢٠٠٦لســنة  ٣٠مــن الق ــة املالي ــرار بالذم ــراء غــري  أنَّ بشــأن اإلق ــة الث واقع

شـمولني بالقـانون مـن شـاغلي وظـائف السـلطة       املشروع تتحقق فيما خيص أحد األشـخاص امل 
السـلطات اليمنيـة فقـد أشـارت     أمَّـا  العليا للدولة إذا تبني قيامه مبمارسة أعمـال حمظـورة عليـه.    

املـوظفني العمـوميني، لكنـه     جلميـع "الثـراء غـري املشـروع" بالنسـبة      جيرِّمالقانون املذكور أنَّ إىل 
مـن ثـالث فئـات مـن املـوظفني، وهـم شـاغلو وظـائف          إالَّيقتضي تقدمي إقـرار الذمـة املاليـة     ال

السلطة العليا للدولة وشاغلو وظائف اإلدارة العليا وشاغلو الوظائف املاليـة. كمـا أشـارت إىل    
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يطبـق فقـط يف حالـة ممارسـة نشـاط حمظـور، وال توجـد شـروط          ٦الشرط الـوارد يف املـادة   أنَّ 
 كهذه يف حاالت اإلثراء غري املشروع.

من قانون اجلرائم والعقوبـات اخـتالس املمتلكـات يف القطـاع اخلـاص، غـري        ٣١٨ملادة ا جترِّمو
وال تتناول احلالـة الـيت يكـون فيهـا موضـوع       منقوالً أهنا تشترط أن يكون موضوع اجلرمية ماالً

 اجلرمية موجودات غري منقولة.
    

    )٢٥إعاقة سري العدالة (املادة     
رائم والعقوبات اسـتعمال شـخص القـوة أو التهديـد أو عـرض      من قانون اجل ١٨١املــادة  جترِّم

نـوع أو وعـد بشـيء مـن ذلـك حلمـل شـخص آخـر علـى عـدم اإلدالء           أيِّ عطية أو مزيـة مـن   
علــى اخلــبري   أيضــاًدون أن يبلــغ مقصــده، ويســري ذلــك     بالشــهادة أو علــى الشــهادة زوراً  

يف حالـة  أمَّـا  هيـب ومـنح الرشـوة.    هـذه املـادة مل تتنـاول صـراحة حـاليت التر     أنَّ واملترجم. غـري  
بلوغ الفاعل مقصده من شهادة الزور، فإنه يعاقب بصفته حمرضا طبقا للقواعد العامـة الـواردة   

معطوفـة علـى    ٢٤يف جرمية شهادة الـزور (املـادة    يف قانون اجلرائم والعقوبات وبصفته مسامهاً
 ).  ١٧٩املادة 

ة البدنية أو التهديـد أو الترهيـب أو الوعـد مبزيـة غـري      التشريعات اليمنية استخدام القو جترِّمومل 
تقتصـر علـى جتـرمي     ١٨١مستحقة أو عرضها أو منحها بغيـة التـدخل يف تقـدمي األدلـة. فاملـادة      

نوع عنـدما تتمثـل األدلـة يف شـهادة     أيِّ استعمال القوة أو التهديد أو عرض عطية أو مزية من 
  الشاهد فقط.

ــالقوة علــى موظــف عمــومي أو   مــن قــانو ١٧١املــادة  جتــرِّمو ن اجلــرائم والعقوبــات التعــدي ب
 هتديده أثناء تأدية وظيفته أو خدمته أو بسبب تأديتهما.  

    
    )٢٦مسؤولية الشخصيات االعتبارية (املادة     

مــن قــانون اجلــرائم   ٢ا بنــاء علــى املــادة  ا ومــدنيميكــن مســاءلة الشخصــيات االعتباريــة جزائيــ 
  من القانون املدين. ٣٦والعقوبات واملادة 

مســـؤولية الشخصـــيات االعتباريـــة ال تنفـــي أنَّ وال تـــنص التشـــريعات اليمنيـــة صـــراحة علـــى 
  املسؤولية اجلنائية لألشخاص الطبيعيني الذين ارتكبوا اجلرائم.

وال يكفل اليمن إخضاع الشخصيات االعتبارية الـيت تلقـى عليهـا املسـؤولية لعقوبـات كافيـة،       
  ا بالعقوبات اليت تطبق على األشخاص الطبيعيني.حيث يكتفى يف شأهن



 

6 V.16-00339 

 

CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.30 
  

    ) ٢٧املشاركة والشروع (املادة     
منـه،   ٢٤إىل  ٢١يعاجل قانون اجلرائم والعقوبات موضـوع املشـاركة اجلرميـة وذلـك يف املـواد      

  اجلرائم. كلالشروع يف  جيرِّممنه، وهو  ١٩و ١٨وموضوع الشروع يف املادتني 
  على عقوبات على األعمال التحضريية الرتكاب اجلرمية.ومل ينص القانون اليمين 

    
    ) ٣٧و ٣٠املالحقة واملقاضاة واجلزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون (املادتان     

اعتمد اليمن عقوبات على اجلرائم املنصوص عليهـا يف االتفاقيـة تتـراوح بـني الغرامـة والسـجن       
 احلصـانات تشـكل عائقـاً   أنَّ جلرمية. غري أنه يبدو ملدة عشر سنوات، مع مراعاة مدى خطورة ا
فيما خيص اهتام وحماكمة شـاغلي وظـائف    ال سيماأمام املالحقة القضائية الفعالة هلذه اجلرائم، 

 السلطة العليا.

  عتمد اليمن مبدأ شرعية املالحقة.يو
احملاكمـة ممكـن،   اإلفراج إىل حني أنَّ وميكن تطبيق التوقيف االحتياطي يف جرائم الفساد. كما 

مـن قـانون اإلجـراءات اجلزائيـة، أن تـأمر بـاإلفراج        ١٩٤حيث للنيابة العامة، بنـاء علـى املـادة    
حالتــه ال أنَّ عـن املتــهم بضـمان أو بغــري ضـمان، فــإذا رأت النيابــة مـن ظــروف املتـهم اخلاصــة      

نــة معيَّ تســمح بتقــدمي ضــمان مــايل فلــها أن تلزمــه بتقــدمي نفســه إىل قســم الشــرطة يف مواعيــد   
 من التعليمات العامة ملكتب النائب). ٩٤  (املادة

وجيـوز اإلفـراج املشــروط عـن كـل حمكــوم عليـه بعقوبــة سـالبة للحريـة إذا كــان قـد أمضــى يف         
  السجن ثالثة أرباع مدة العقوبة بعد أداء احملكوم عليه االلتزامات املالية احملكوم هبا عليه.

التنفيذيــة لقــانون مكافحــة الفســاد اهليئــة صــالحية   مــن الالئحــة ١٣٥و ١٠٦وختــول املادتــان 
األمر بإيقاف من خيضع للتحقيق يف جرمية فساد عن مزاولة عمله أو مبنحه إجازة إجبارية مـىت  
استدعت مصلحة التحقيق أو الظروف احمليطة بالقضـية ذلـك. وهنـاك مشـروع تعـديل لقـانون       

 ية املوظف العمومي أو نقله.مكافحة الفساد من أجل وضع نص صريح خيول اهليئة تنح

ويتضمن قانون اجلرائم والعقوبات عقوبة احلرمان من احلق يف تـويل الوظـائف وأداء اخلـدمات    
)، وينسحب ذلك على احلق يف التعـيني كعضـو جملـس إدارة أو موظـف يف     ١٠١العامة (املادة 

  ا.الشركات والبنوك اليت تسهم الدولة يف رأس ماهل
أديبيــة مبوجــب قــانون اخلدمــة املدنيــة، وذلــك باإلضــافة إىل جــزاءات   وجيــوز توقيــع جــزاءات ت
  جنائية يف قضايا الفساد.
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وتنص التشريعات اليمنية على تأهيل السجني داخل السجن وإدماجه يف اجملتمـع بعـد خروجـه    
من السجن، بسبل منها تكليـف السـجني بأعمـال وتدريبـه مهنيـا ملسـاعدته علـى االنـدماج يف         

جيـوز رد االعتبـار إىل كـل حمكـوم عليـه بعـد انقضـاء مـدة مـن الـزمن مـن تـاريخ             اجملتمع. كما 
انتهاء تنفيذ عقوبته. غري أنه لـيس لـدى الـيمن بـرامج خمصصـة ملتابعـة األشـخاص املـدانني بعـد          

  إطالق سراحهم بغية إعادة إدماجهم يف جمتمعاهتم.
 كــلة مــن املالحقــة القضــائية يف ومل يعتمــد الــيمن تــدابري ملــنح مــرتكيب اجلــرائم املتعــاونني حصــان

ــذين        ــار حيــث ميكــن لألشــخاص ال ــاون يف االعتب ــذا التع اجلــرائم، وإن كــان جيــوز أن يؤخــذ ه
يتعــاونون مــع العدالــة أن يســتفيدوا مــن ختفيــف العقــاب أو اإلعفــاء منــه بعــد انتــهاء التحقيقــات  

 ٤٠ئم والعقوبـات، واملـادة   مـن قـانون اجلـرا    ١٥٧بقرار من النيابة العامة أو بعد احملاكمة (املـادة  
من قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهـاب) وقـد    ٤٥من قانون مكافحة الفساد، واملادة 

  ضمن اليمن مشروع القانون بشأن استرداد األموال مادة حول التسويات يف قضايا الفساد.
انتقـام أو  أيِّ العدالة من ومل يتخذ اليمن تدابري لتوفري محاية فعالة للمتهمني الذين يتعاونون مع 

  ترهيب حمتمل.
ــة       ــة علــى األشــخاص املتعــاونني مــع العدال ــرام اتفاقــات بشــأن ختفيــف العقوب ــيمن إب وميكــن لل

  واملوجودين يف اخلارج أو إعفائهم منها.
    

    )٣٣و ٣٢غني (املادتان محاية الشهود واملبلِّ    
ية للشهود واخلرباء واملـبلغني عـن   من قانون مكافحة الفساد على توفري احلما ٢٧تنص املادة 

مــن الئحتــه التنفيذيــة علــى تــوفري احلمايــة للشــهود   ١٤٢جــرائم الفســاد. كمــا تــنص املــادة 
ولألشخاص وثيقي الصلة هبـم. ومل تشـمل هـذه احلمايـة األشـخاص وثيقـي الصـلة بـاخلرباء.         

ــة وعــدم إفشــاء املعلومــات املتعل      ــاكن اإلقام ــيري أم ــة تغ ــة  وتشــمل إجــراءات احلماي ــة باهلوي ق
 وأماكن التواجد.  

مـــن الالئحـــة التنفيذيـــة للشـــهود واخلـــرباء أن يـــدلوا بـــأقواهلم باســـتخدام   ١٤٣وتتـــيح املـــادة 
  تكنولوجيا االتصاالت.

من الالئحة التنفيذية باحلماية الضحايا واملبلغني، وتـؤمن احلمايـة للضـحايا     ١٤٤وتشمل املادة 
 وإن مل يكونوا شهودا.

 اتفاقات بشأن تغيري أماكن إقامة األشخاص. وميكن لليمن إبرام
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مـن الالئحـة التنفيذيـة بعـرض آراء وشـواغل       ١٤٤معطوفة على املادة  ١٤٣كما تسمح املادة 
  الضحايا، وذلك من خالل طلب اإلدالء بأقواهلم باستخدام تكنولوجيا االتصاالت.

 ١٤٠يف املـــادتني  ماال ســـيوتـــنص الالئحـــة التنفيذيـــة علـــى تـــوفري محايـــة قانونيـــة للمـــبلغني،  
  منها.  ١٤١و
  

    )٤٠و ٣١ية املصرفية (املادتان التجميد واحلجز واملصادرة؛ السر    
من قانون اجلرائم والعقوبات على إمكانية مصادرة األشياء اليت حتصـلت مـن    ١٠٣تنص املادة 

درة اجلرمية أو اليت استعملت فيها أو كان من شـأهنا أن تسـتعمل فيهـا. وجيـب أن تكـون املصـا      
  مستندة إىل إدانة.

ويسمح اليمن باملصادرة علـى أسـاس القيمـة ومبصـادرة املمتلكـات الـيت خلطـت هبـا العائـدات          
اإلجرامية باإلضافة إىل مصادرة اإليرادات أو املنافع األخـرى املتأتيـة مـن العائـدات اإلجراميـة،      

علـى   أيضـاً طبـق  مـن قـانون غسـل األمـوال ومتويـل اإلرهـاب الـيت تن        ٤١وذلك مبوجـب املـادة   
  اجلرائم األصلية منفردة مبا فيها جرائم الفساد.

وال تــنص التشــريعات اليمنيــة صــراحة علــى إمكانيــة حجــز ومصــادرة املمتلكــات الــيت حولــت 
  العائدات اإلجرامية إليها أو بدلت هبا.

ويــنص قــانون اإلجــراءات اجلزائيــة وقــانون غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب وقــانون مكافحــة  
اد على جمموعة واسعة من تدابري التحقيق املتاحـة للتعـرف علـى عائـدات اجلرميـة وأدواهتـا       الفس

  وتتبعها وجتميدها هبدف مصادرهتا.
ــادرة      ــوزة أو املصـ ــدة أو احملجـ ــات اجملمـ ــيم إدارة املمتلكـ ــراءات لتنظـ ــيمن إجـ ــدى الـ ــيس لـ ولـ

فســاد مبــا يتوافــق مقتــرح مقــدم لتعــديل قــانون اإلجــراءات اجلزائيــة وقــانون مكافحــة ال  وهنــاك
 االتفاقية.  مع

وميكن طلب إتاحة السجالت املصرفية أو املالية أو التجارية أو حجزهـا بنـاء علـى طلـب هيئـة      
ــادة   ــادة      ٣٣مكافحــة الفســاد (امل ــة (امل ــة العام ــانون مكافحــة الفســاد) أو النياب مــن  ٦٧مــن ق

طات املختصة بـالتحقيق  تعليمات النائب العام) أو بناء على طلب وحدة مجع املعلومات والسل
  من قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب). ٥٠واحملاكمة (املادة 

، ميكــن للمحققــني املعنــيني ٢٠٠٦لســنة  ٣٠مــن قــانون الذمــة املاليــة رقــم  ١٠للمــادة  ووفقــاً
مبكافحــة الفســاد إلــزام اجلــاين، يف جــرائم اإلثــراء غــري املشــروع فقــط، ببيــان مصــدر العائــدات 

  امية.  اإلجر
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ويــنص قــانون مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب علــى محايــة حقــوق األطــراف الثالثــة  
  احلسنة النية.

أمــام القيــام بالتحقيقــات اجلنائيــة حيــث ال ميكــن   الســرية املصــرفية تشــكل عائقــاً أنَّ وال يبــدو 
 ١٥٠ملـادة  مـن قـانون مكافحـة الفسـاد وا     ٣٣االحتجاج هبا جتاه هيئة مكافحة الفساد (املـادة  

مـن تعليمـات النائـب العـام) وال جتـاه       ٦٧من الئحته التنفيذيـة) وال جتـاه النيابـة العامـة (املـادة      
مـن قـانون مكافحـة     ٥٠وحدة مجع املعلومات والسلطات املختصة بالتحقيق واحملاكمة (املادة 

  غسل األموال ومتويل اإلرهاب).
    

    )٤١و ٢٩التقادم؛ السجل اجلنائي (املادتان     
ــادة   ــنص امل ــرائم         ٣٩ت ــة جب ــدعاوى املتعلق ــدم ســقوط ال ــى ع ــانون مكافحــة الفســاد عل ــن ق م

  بالتقادم.  الفساد
كما جتيز التشريعات اليمنية أخذ أحكام اإلدانة األجنبية يف االعتبـار بغيـة اسـتخدام املعلومـات     

وبـات مـن   من قـانون اجلـرائم والعق   ١٠٩ذات الصلة يف اإلجراءات اجلنائية، حيث تشري املادة 
ضمن الظـروف املخففـة أو املشـددة إىل "ماضـي اجلـاين اإلجرامـي" دون أن حتصـر هـذا األمـر          

  باألحكام الصادرة عن احملاكم اليمنية.  
    

    )٤٢الوالية القضائية (املادة     
، باسـتثناء جـرائم   ٤٢أنشأ اليمن اختصاصه فيمـا يتعلـق مبعظـم احلـاالت املشـار إليهـا يف املـادة        

تكبة يف اخلارج على يد شخص عـدمي اجلنسـية يوجـد حمـل إقامتـه املعتـاد يف الـيمن،        الفساد املر
  وجرائم الفساد اليت ترتكب ضد اليمن أو ضد مواطنيه.

 ال سـيما وال يوجد نص صريح يف التشريع اليمين يكرس مبدأ احملاكمة يف حالة عـدم التسـليم،   
الــيمن ميكــن أن يتخــذ   أنَّ غــري  عنــدما ال تكــون للــيمن واليــة قضــائية علــى الفعــل اجملــرم.        

ــاء علــى أحكــام الصــالحية الشخصــية اإل      ــيمين بن ــهم ال ــة وحيــاكم املت ــة اإلجــراءات اجلنائي جيابي
  جراءات اجلزائية).من قانون اإل ٢٤٦  (املادة

    
    )٣٥و ٣٤عويض عن الضرر (املادتان عواقب أفعال الفساد؛ الت    

مــن الئحتــه التنفيذيــة هيئــة مكافحــة    ٩٧ مــن قــانون مكافحــة الفســاد واملــادة   ٨ختــول املــادة 
اإلجـراءات القانونيـة    مجيـع الفساد، وذلك بالتنسيق مع اجلهات املختصة قانونا، صالحية اختاذ 
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عقـد تكـون الدولـة طرفـا فيـه، أو سـحب امتيـاز أو غـري ذلـك مـن           أيِّ الالزمة إللغاء أو فسخ 
 وانني النافــذة وأنــه يلحــق ضــرراً االرتباطــات، إذا تــبني أنــه أبــرم علــى حنــو خيــالف أحكــام القــ  

ــام  ــاحل العـ ــون   .بالصـ ــرباء املستعرضـ ــراحة   أنَّ ورأى اخلـ ــمنان صـ ــذكورتني ال تتضـ ــادتني املـ املـ
اإلجــراءات القانونيــة اخلاصــة بإلغــاء أو فســخ العقــود وســحب االمتيــازات أو غــري ذلــك مــن     

ق الطـرف الثالـث   الصكوك املماثلة الـيت ال تكـون الدولـة طرفـا فيهـا، وأهنمـا ال تنظمـان حقـو        
، اليت تنص علـى "سـحب امتيـاز أو    ٨املادة أنَّ حسن النية. بينما أشارت السلطات اليمنية إىل 

امتيــاز ميــنح علــى حنــو ينطــوي علــى  غــري ذلــك مــن االرتباطــات"، جــاءت شــاملة وغطــت أيَّ 
يـه. كمـا   ف خمالفة للقوانني أو ضرر باملصلحة العامة واملـال العـام حـىت لـو مل تكـن الدولـة طرفـاً       

أشارت السلطات اليمنية، فيمـا خيـص اإلجـراءات القانونيـة اخلاصـة بإلغـاء أو فسـخ العقـود أو         
بإلغـاء أو فسـخ العقـد أو االمتيـاز املعـين وتبلـغ اجلهـات         اهليئة تصـدر قـراراً  أنَّ االمتيازات، إىل 

لـك  ذأنَّ بـه، بـ  املعنية، أي اجلهات اإلدارية اليت كانت طرفا يف إجراءات منحه أو كانت معنية 
بناء على قـرار اهليئـة، فتقـوم تلـك اجلهـات بإلغـاء العقـد وسـحب          ىالعقد أو االمتياز يعترب ملغ

االمتياز واعتباره كأنه مل يكن من خالل إجراءات إدارية دون اللجـوء إىل دعـاوى مدنيـة عـرب     
  القضاء أو غريه. وأورد اليمن أمثلة على ذلك.

ــ ــة    جــرمــن قــانون اإل ٤٣نص املــادة وت ــة رفــع املتضــرر دعــوى مدني ــة علــى إمكاني اءات اجلزائي
للمطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن اجلرمية وذلك أمام احملاكم اجلزائيـة، مـن أجـل النظـر فيهـا      

  .مع الدعوى اجلزائية
    

    )٣٩و ٣٨و ٣٦بني اهليئات (املواد صة والتنسيق فيما السلطات املتخصِّ    
ة املعنية مبكافحة الفساد لعل أبرزهـا اهليئـة الوطنيـة العليـا     لدى اليمن عدد من اجلهات واألجهز

ملكافحــة الفســاد، وهــي أعلــى جهــة رقابيــة تتــوىل مهــام املنــع والوقايــة مــن الفســاد ومالحقــة     
إجـراءات   أيضـاً مرتكيب جرائم الفساد والتحقيق معهم وإحالتهم إىل النيابة العامة. وهي تتـوىل  

هــذه اهليئــة مــزودة بقــدر واف مــن أنَّ ئم الفســاد. ويبــدو اســترداد األمــوال املتحصــلة مــن جــرا
  التدريب واملوارد واالستقاللية.

كما يقوم مكتب النائـب العـام بـدور هـام يف جمـال مكافحـة الفسـاد عـرب حمـامي عـام األمـوال            
األموال العامة اليت تتوىل التحقيق يف قضـايا الفسـاد أمـام حمـاكم األمـوال       العامة، وكذلك نيابة

العامــة، وهــي احملــاكم املتخصصــة يف قضــايا الفســاد واملــال العــام. ويضــاف إىل هــذه األجهــزة  
دائرة األمن االقتصادي ومكافحـة الفسـاد يف جهـاز األمـن القـومي، ومباحـث األمـوال العامـة         

لــدى الــيمن أنَّ (جهـاز شــرطة) ووحــدة مجـع املعلومــات املاليــة. كمـا    التابعـة لــوزارة الداخليــة  
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يف مكافحة الفساد وإن مل تكن مجيعها تؤدي ذلك الـدور مـن خـالل     اًجهات عدة تؤدي دور
 إنفاذ القانون، ومنها اجلهاز املركزي للرقابة واحملاسبة واهليئة العليا للرقابة على املناقصات.

مـن قـانون اإلجـراءات اجلزائيـة      ٩٥لسلطات الوطنية، توجب املـادة  وفيما يتعلق بالتعاون بني ا
على كل من علم من املوظفني العموميني أو املكلفني خبدمة عامـة أثنـاء تأديـة عملـه أو بسـبب      

مـن قـانون مكافحـة الفسـاد      ٣٣تأدية عمله بوقوع جرمية أن يبلغ عنها فورا. كما تلـزم املـادة   
  ومات الضرورية إىل هيئة مكافحة الفساد، بناء على طلبها.مجيع اجلهات بتقدمي مجيع املعل

ويلــزم قــانون مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب عــددا مــن كيانــات القطــاع اخلــاص،   
فيها املصارف واملؤسسات املالية وشركات التأمني وشـركات تـدقيق احلسـابات واحملـامني،      مبا

معلومـات   مشـبوهة، باإلضـافة إىل تقـدمي أيِّ   ية بإبالغ وحدة مجع املعلومات املالية عن أية عمل
  أو مساعدة إضافية تطلبها الوحدة.

ومل يتخذ اليمن إجراءات لتشجيع رعاياه وغريهم من األشخاص الذين يوجـد مكـان إقامتـهم    
مـن قـانون مكافحـة     ٢٤املـادة  أنَّ املعتاد يف إقليمه على اإلبـالغ عـن عمليـات الفسـاد. ورغـم      

القـانون مل يـنص علـى معاقبـة      علم جبرميـة فسـاد بـاإلبالغ عنـها، فـإنَّ      الفساد تلزم كل شخص
  بالغ.األشخاص العاديني يف حالة عدم اإل

    
    دةالتجارب الناجحة واملمارسات اجليِّ  - ٢- ٢  

دة يف تنفيـذ الفصـل   ، فيمـا يلـي املعـامل البـارزة مـن التجـارب الناجحـة واملمارسـات اجليِّـ         إمجاالً
  الثالث من االتفاقية:

تقدمي إحصاءات مفصلة وأمثلة عملية حول التحري والتحقيـق واملالحقـة اجلنائيـة مـن       •  
حيث عدد املتهمني الذين خضـعوا للتحقيـق واملالحقـة وعـدد القضـايا وحجـم املبـالغ        

 املستردة من جرائم الفساد للخزينة العامة واملبالغ اليت أوقف صرفها؛

 )؛٢٩ساد بالتقادم (املادة عدم سقوط الدعاوى املتعلقة جبرائم الف  •  

 ).٣٦وجود هيئة وطنية عليا ملكافحة الفساد مستقلة وفعالة (املادة   •  
    

    يات اليت تواجه التنفيذ التحدِّ  - ٣- ٢  
لتـدابري القائمـة   ع اليمن على اختاذ اخلطـوات التاليـة الـيت مـن شـأهنا أن تتـيح زيـادة تعزيـز ا        يشجَّ

  ملكافحة الفساد:
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لفعل منح الرشوة ملوظف عمومي لصاحل شخص أو كيان آخر لكـي  التجرمي الصريح   •  
يقوم ذلك املوظـف بفعـل مـا أو ميتنـع عـن القيـام بفعـل مـا لـدى أداء واجباتـه الرمسيـة            

 )؛١٥(الفقرة (أ) من املادة 

التجرمي الصريح لفعل طلب املوظف العمـومي الرشـوة لصـاحل شـخص أو كيـان آخـر         •  
أو ميتنــع عــن القيــام بفعــل مــا لــدى أداء واجباتــه  لكــي يقــوم ذلــك املوظــف بفعــل مــا  

 )؛١٥الرمسية (الفقرة (ب) من املادة 

التجرمي الصريح لفعل منح الرشوة ملوظـف عمـومي أجـنيب أو موظـف مؤسسـة دوليـة         •  
عمومية لصاحل شخص أو كيان آخر لكي يقوم ذلـك املوظـف بفعـل مـا أو ميتنـع عـن       

 )؛١٦من املادة  ١ية (الفقرة القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرمس

النظر يف استكمال جهوده لتجرمي قيام موظف عمومي أجـنيب أو موظـف يف مؤسسـة      •  
 )؛١٦من املادة  ٢دولية عمومية بالتماس أو قبول مزية غري مستحقة (الفقرة 

أيِّ خـر، بتبديـد   آجترمي قيام موظف عمومــي، لصاحله هو أو لصاحل شخص أو كيـان    •  
أشــياء أخــرى ذات أيِّ و أمــوال أو أوراق ماليــة عموميــة أو خصوصــية أو  ممتلكــات أ

قيمة عهد هبا إليه حبكم موقعه، أو تسريبها بشكل آخر. والتجرمي الصريح لالخـتالس  
 )؛١٧لصاحل شخص أو كيان آخر (املادة 

مزيـة غـري مسـتحقة أو    أيِّ شـخص آخـر بـ   أيِّ النظر يف جترمي وعد موظف عمومي أو   •  
يــه أو منحــه إياهــا الســتغالل نفــوذه، الفعلــي أو املفتــرض، حــىت عنــدما ال   عرضــها عل

 )؛١٨يلقى الوعد أو العرض أو املنح قبوال (الفقرة الفرعية (أ) من املادة 

) مــن قــانون ١٥٩النظــر يف إضــافة عبــارة "بشــكل مباشــر أو غــري مباشــر" يف املــادة (    •  
 )؛١٨ة اجلرائم والعقوبات (الفقرة الفرعية (ب) من املاد

النظر يف اسـتكمال جهـوده لتجـرمي الوعـد بالرشـوة يف القطـاع اخلـاص أو عرضـها أو           •  
 )؛٢١منحها (الفقرة الفرعية (أ) من املادة 

مـن قـانون اجلـرائم والعقوبـات املتعلقـة       ١٥٨النظر يف اسـتكمال جهـوده لتعـديل املـادة       •  
 )؛٢١لفرعية (ب) من املادة بتجرمي قبول الرشوة يف القطاع اخلاص أو طلبها (الفقرة ا

 كــلَّالنظــر يف توســيع نطــاق جرميــة اخــتالس املمتلكــات يف القطــاع اخلــاص لتشــمل      •  
 )؛٢٢األموال، مبا فيها األموال غري املنقولة (املادة 
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جترمي استخدام القوة البدنيـة أو التهديـد أو الترهيـب أو الوعـد مبزيـة غـري مسـتحقة أو          •  
ــا للتحــــريض   علــــى اإلدالء بشــــهادة زور أو للتــــدخل يف اإلدالء  عرضــــها أو منحهــ

لالتفاقيـة،   مـة وفقـاً  بالشهادة أو تقـدمي األدلـة يف إجـراءات تتعلـق بارتكـاب أفعـال جمرَّ      
 )؛٢٥سواء بلغ الفاعل مقصده أو مل يبلغه (الفقرة الفرعية (أ) من املادة 

  •  الشخصـيات االعتباريـة   مسـؤولية  أنَّ يشـري إىل   ا صـرحياً تضمني التشريعات اليمنية نص
 مـن  ٣ال تنفي املسؤولية اجلنائية لألشخاص الطبيعيني الـذين ارتكبـوا اجلـرائم (الفقـرة     

 )؛٢٦املادة 

ضمان إخضاع الشخصيات االعتبارية لعقوبات جنائية أو غري جنائيـة فعالـة ومتناسـبة      •  
وفقـا لالتفاقيــة  ورادعـة، مبـا فيهـا العقوبـات النقديـة عنـد املشـاركة يف األفعـال اجملرمـة          

 )؛٢٦من املادة  ٤(الفقرة 

حصانات أو امتيازات قضائية وإمكانية القيـام بعمليـات   أيِّ ضمان توازن مناسب بني   •  
 ٢حتقيق ومالحقة ومقاضاة فعالـة فيمـا خيـص األفعـال اجملرمـة وفقـا لالتفاقيـة (الفقـرة         

 )؛٣٠املادة  من

ــة إىل الســماح    •   ــد االقتضــاء،    النظــر يف اســتكمال جهــوده الرامي للســلطة املختصــة، عن
 ٦بتنحية املوظف العمومي املتهم بارتكاب فعل جمـرم وفقـا لالتفاقيـة أو نقلـه (الفقـرة      

 )؛٣٠من املادة 

الســعي الختــاذ إجــراءات إضــافية مــن أجــل تشــجيع إعــادة إدمــاج األشــخاص املــدانني   •  
 )؛٣٠من املادة  ١٠بارتكاب أفعال فساد يف جمتمعاهتم (الفقرة 

اختاذ ما قد يلزم مـن تـدابري لتنظـيم إدارة املمتلكـات اجملمـدة أو احملجـوزة أو املصـادرة          •  
 )؛٣١من املادة  ٣(الفقرة 

ــد ومصــادرة         •   ــة حجــز وجتمي ــى إمكاني ــانوين، عل ــيقني الق ــز ال ــة تعزي ــنص صــراحة، بغي ال
 )؛٣١ادة من امل ٤املمتلكات اليت حولت العائدات اإلجرامية إليها أو بدلت هبا (الفقرة 

اختاذ ما قد يلزم من تدابري لتوفري محاية فعالة لألشخاص الوثيقي الصلة بـاخلرباء الـذين     •  
 )؛٣٢من املادة  ٢و ١يْدلون بشهادة تتعلق بأفعال جمرمة وفقا لالتفاقية (الفقرتان 

 )؛٣٤من التدابري لتناول عواقب الفساد (املادة  مزيداختاذ   •  
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 ءات لتشجيع األشخاص املشاركني يف ارتكاب فعـل جمـرم وفقـاً   اختاذ مزيد من اإلجرا  •  
مــن خــالل إقــرار التعــديالت  ال ســيمالالتفاقيـة علــى التعــاون مــع الســلطات املختصــة  

 )؛٣٧من املادة  ١التشريعية اليت تتيح إمكانية التسويات يف قضايا الفساد (الفقرة 

شـخص يقـدم عونـا كـبريا     يِّ ة ألالنظر يف إمكانية منح احلصـانة مـن املالحقـة القضـائي      •  
 )؛٣٧من املادة  ٣يف عمليات التحقيق أو املالحقة (الفقرة 

ــاً       •   ــذين يقــدمون عون ــهمني ال ــة للمت ــة فعال ــوفري محاي ــدابري لت ــات  كــبرياً اختــاذ ت يف عملي
 )؛٣٧من املادة  ٤التحقيق أو املالحقة (الفقرة 

شـخاص الـذين يوجـد مكـان إقامتـهم      النظر يف تشجيع الرعايا اليمنيني وغريهم من األ  •  
 ٢لالتفاقية (الفقـرة   م وفقاًاملعتاد يف اليمن على إبالغ السلطات عن ارتكاب فعل جمرَّ

 )؛٣٩من املادة 

  •  يكرس مبدأ احملاكمة يف حالة عدم التسـليم ويف   ا صرحياًالنظر يف تضمني تشريعاته نص
ص عـدمي اجلنسـية يوجـد حمـل     إخضاع جرائم الفساد املرتكبة يف اخلارج على يد شـخ 

إقامتــه املعتــاد يف إقليمــه، وجــرائم الفســاد الــيت ترتكــب ضــد الــيمن أو ضــد مواطنيــه،  
  ).٤٢من املادة  ٤(د) و ٢(ب) و ٢(أ) و ٢لواليته القضائية (الفقرات 

    
    دت من أجل حتسني تنفيذ االتفاقيةدِّاالحتياجات من املساعدة التقنية اليت ُح  - ٤- ٢  

 من أجل حتسني تنفيذ االتفاقية إىل توفري ما يلي: حيتاج اليمن

دورات تدريبيــة علــى اســتخدام تقنيــات فعالــة للتحــري ومجــع املعلومــات تعتمــد علــى   •  
تكنولوجيا ونظم املعلومات، ودورات تدريبيـة وحلقـات عمـل ألعضـاء النيابـة العامـة       

يف مكافحـة الفسـاد،    والقضاء واملسؤولني عن إنفاذ القانون والكوادر الفنيـة املسـاعدة  
 ترمي إىل تعزيز نزاهة القضاء واستقالله؛

قـي مكافحـة الفسـاد والنيابـة العامـة      تحريات وحمقِّالقائمني بالللفنيني و تدريبيةدورات   •  
 )؛٢٤و ٢٣سبل تتبع األموال والعائدات عرب املصارف (املادتان تتناول 

 ؛٣٧و ٣٠بيل تنفيذ املادتني ناجحة يف سالتجارب ومعلومات عن ال تدريبية دورات  •  

 )؛٢٥(املادة  أفراد الشرطة القضائيةمن أجل تدريب وتأهيل برامج   •  

ــرامج   •   ــاءب ــة الشــهود واخلــرباء      لبن ــرامج محاي قــدرات الســلطات املســؤولة عــن وضــع ب
 )؛٣٢وإدارهتا (املادة 
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دارهتــا بــرامج لبنــاء قــدرات الســلطات املســؤولة عــن إنشــاء بــرامج وآليــات اإلبــالغ وإ   •  
 )؛٣٣(املادة 

 )؛٣٧خرباء فنيني وحمققني لتبادل املعلومات مع دول ذات جتارب ناجحة (املادة   •  

برامج لبنـاء قـدرات السـلطات املسـؤولة عـن تنظـيم املسـائل املتعلقـة بالقطـاع اخلـاص             •  
 )؛٣٩(املادة 

بــع األمــوال مســاعدات تقنيــة يف جمــال حتليــل اإلقــرارات بالذمــة املاليــة ومراجعتــها وتت    •  
شهار العقاري يف احملاكم وهيئات األراضـي ضـمن نظـام    وحتديث أنظمة التسجيل واإل

 )؛٣٩موحد (املادة 

بناء قدرات السلطات التشريعية والسلطات ذات الصـلة املعنيـة بالتحقيقـات يف    لبرامج   •  
ــا       ــات يف اجلــرائم املســتحدثة بالتكنولوجي ــدة، والتحقيق جمــال صــياغة التشــريعات اجلي

  نترنت وغسل األموال، وتتبع العائدات اإلجرامية.احلديثة عرب اإل
  

    الفصل الرابع: التعاون الدويل   - ٣  
    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض   -١- ٣  

  تسليم اجملرمني؛ نقل األشخاص احملكوم عليهم؛ نقل اإلجراءات اجلنائية     
    ) ٤٧و ٤٥و ٤٤(املواد 

مــن االتفاقيــة بكامــل فقراهتــا ومل يقــدم معلومــات حمــددة متعلقــة   ٤٤ حتفــظ الــيمن علــى املــادة
بتنفيذ هذه املادة بل قدم خالل االجتماع املشترك معلومات عامة حول القواعـد واإلجـراءات   

  اليت تنظم تسليم اجملرمني.
دة لتسـليم اجملـرمني، بـل تـنظم     وليس لدى اليمن قانون منفصل أو أحكام خاصـة وال آليـة حمـدَّ   

مـن   ٢٨األمر بشكل أساسي أحكام االتفاقيات الثنائية واملتعددة األطراف النافـذة (املـادة    هذا
  على اشتراط ازدواجية التجرمي والعقوبة الدنيا. أيضاًقانون مكافحة الفساد)، ويسري ذلك 

 وال يشترط اليمن وجود اتفاقية لتسليم اجملرمني حيث ميكنه االعتداد مببدأ املعاملة باملثل.

م طلـب التسـليم عـرب القنـوات الدبلوماســية إلحالتـه إىل النيابـة العامـة مـن أجـل دراســته.          قـدَّ وي
  نتربول.إلميكن أن يرد الطلب عرب ا  كما

  م بقانون تشريعي.هذا املبدأ غري منظَّ ا احملاكمة"، لكنَّا التسليم وإمَّويعترف اليمن مببدأ "إمَّ
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مـن الدسـتور    ٤٥سـلطة أجنبيـة (املـادة    يِّ ميـين أل  مـواطن أيِّ وحتظر التشريعات اليمنية تسـليم  
من قانون اإلجراءات اجلزائية). كما تنص االتفاقيات النافـذة علـى أسـباب أخـرى      ١٠واملادة 

لرفض التسليم منها تقدمي طلب التسليم حملاكمة أو معاقبة الشخص العتبارات تتعلـق بالعنصـر   
غياب ضمانات عدالة إجـراءات املالحقـة اجلنائيـة    أو الديانة أو اجلنسية أو الرأي السياسي، أو 

مـن اتفاقيـة التعـاون     ٣٧مـن اتفاقيـة تسـليم اجملـرمني مـع مصـر، واملـادة         ٣من املادة  ٤(الفقرة 
  القضائي مع األردن).

 أيضـاً يتعلـق   اجلـرم يعتـرب جرمـاً   أنَّ وال تنص االتفاقيات على إمكانية رفض طلب تسـليم جملـرد   
  بأمور مالية.
مـن اتفاقيـة    ٤٤ض االتفاقيات على إمكانية التشاور قبل رفض طلب التسليم (املـادة  وتنص بع

  من اتفاقية التعاون القضائي مع تركيا). ٢٧التعاون القضائي مع األردن، واملادة 
  وال تنص التشريعات اليمنية على تنفيذ األحكام اجلزائية الصادرة عن احملاكم األجنبية.

ــبانيا    مـــن وقـــد أبـــرم الـــيمن عـــدداً  ــليم اجملـــرمني مـــع بلـــدان منـــها إسـ االتفاقيـــات بشـــأن تسـ
  واملغرب.  وسوريا

مـــن االتفاقيـــات الثنائيـــة واإلقليميــــة يف جمـــال نقـــل األشــــخاص       كمـــا أبـــرم الـــيمن عــــدداً   
  عليهم.  احملكوم

اجلنائيــة وتنظــيم   ولــيس لــدى الــيمن إطــار قــانوين أو إجرائــي يســمح لــه بنقــل اإلجــراءات         
  العملية.  هذه

    
    )٤٦ساعدة القانونية املتبادلة (املادة امل    

ال يوجد قانون منفصل بشأن املساعدة القانونية املتبادلة، إذ تنظم هذه املسألة األحكـام العامـة   
)، باإلضـافة  ٢٥٣-٢٥١الواردة يف قـانون اإلجـراءات اجلزائيـة حـول اإلنابـة القضـائية (املـواد        

  طراف النافذة.  إىل أحكام االتفاقيات الثنائية واملتعددة األ
هــي النيابــة العامــة وإدارة  والســلطات املعنيــة بتلقــي طلبــات املســاعدة القانونيــة املتبادلــة عمومــاً

ــادة      ــنص امل ــدويل يف وزارة العــدل. وبالنســبة جلــرائم الفســاد، ت ــاون ال مــن الالئحــة   ١٦٠التع
ختصــة بتمثيــل هيئــة مكافحــة الفســاد هــي اجلهــة املأنَّ التنفيذيــة لقــانون مكافحــة الفســاد علــى 

الدولة يف جمال التعاون الدويل يف مكافحة الفساد والوقاية منه، وهلا حبكم ذلك صـالحية عقـد   
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ترتيبات مشتركة للتعـاون الثنـائي يف جمـال املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة. ويقبـل الـيمن الطلبـات          
  بذلك.   مة باللغة العربية. غري أنه مل يبلغ األمني العام لألمم املتحدةاملقدَّ

ويرسل طلب اإلنابة عرب القنوات الدبلوماسـية وحيـال إىل النيابـة العامـة أو احملكمـة. وجيـوز أن       
أنـه ال جيـوز يف هـذه احلالـة إبـالغ نتيجـة اإلجـراء        إالَّ حتصل اإلنابة عن طريق االتصـال املباشـر   

مــا يتعلــق إىل الســلطات األجنبيــة قبــل وصــول الطلــب الرمســي عــرب القنــوات الدبلوماســية. وفي 
جبــرائم غســل األمــوال، ميكــن أن ترســل الطلبــات مباشــرة إىل اللجنــة الوطنيــة ملكافحــة غســل   

  األموال ومتويل اإلرهاب ووحدة مجع املعلومات املالية.  
كما يتناول قانون مكافحة غسل األموال ومتويـل اإلرهـاب بشـكل مفصـل موضـوع "التعـاون       

ا أو "، مـىت مـا تعلـق طلـب املسـاعدة القانونيـة كليـ       الدويل وتبـادل املعلومـات وتسـليم اجملـرمني    
٣٧-٣٣ا جبرائم غسل األموال أو متويل اإلرهاب (املواد جزئي.(  

م املساعدة، يف حالة غياب ازدواجية التجرمي وغيـاب معاهـدة، بنـاء علـى     وميكن لليمن أن يقدِّ
ــاح يف ســياق املســاعدة     ــة. وتت ــة الدولي ــل واجملامل ــة باملث ــدأي املعامل ــة نفــس   مب ــة املتبادل القانوني

ق نفـس األحكـام   جمموعة التدابري واإلجـراءات املتاحـة يف اإلجـراءات اجلزائيـة الداخليـة. وتطبَّـ      
  على طلبات املساعدة القانونية املتبادلة املتعلقة باألشخاص الطبيعيني واالعتباريني.

ن تلقـي طلـب مسـبق بنـاء     ا ودووميكن لوحدة مجـع املعلومـات املاليـة إرسـال املعلومـات تلقائيـ      
 من قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب. ٣٢على املادة 

وبالرغم من أنه ليس لدى اليمن إجراءات حملية لتنظيم نقل واستقبال األشـخاص احملتجـزين أو   
أو اإلدالء بالشـهادة، تشـري بعـض املعاهـدات      التعـرف بالسجن ألغـراض   الذين يقضون حكماً

  ذا األمر كما تنظم مسألة مثول الشهود.الثنائية إىل ه
وال تنظم التشريعات اليمنية موضوع استجواب املتهم ومساع الشهود ومن لديـه معلومـات يف   

  الدعوى من خالل استعمال الوسائل التقنية احلديثة السمعية والبصرية.
أصـول   من الالئحـة التنفيذيـة لقـانون مكافحـة الفسـاد صـراحة علـى تقـدمي         ١٦٠وتنص املادة 

املستندات والسجالت املصـرفية كنـوع مـن املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة. وال يعـد جمـرد اعتبـار          
  بأمور مالية من أسباب رفض تقدمي هذه املساعدة. متصالً أيضاًاجلرم 

ويوجد لدى اليمن أحكام تنظم احلفاظ على سرية الطلـب ومضـمونه ونطـاق اسـتخدامه عـرب      
بعـض  أنَّ مـن قـانون مكافحـة غسـل األمـوال)، كمـا        ٣٦يـة (املـادة   وحدة مجع املعلومـات املال 

  االتفاقيات الثنائية تنص على هذا األمر.
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دة تنظم شروط وآلية تقدمي املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة    وليس لدى اليمن إجراءات داخلية حمدَّ
  بشكل يضمن تنفيذ الطلبات بشكل سريع.
طلــب أيِّ التشــاور مــع الدولــة الطالبــة قبــل رفــض وال تــنص التشــريعات اليمنيــة علــى ضــرورة 
  للمساعدة القانونية املتبادلة أو إرجاء تنفيذه.

وقــد أبــرم الــيمن العديــد مــن االتفاقيــات الثنائيــة واملتعــددة األطــراف حــول املســاعدة القانونيــة  
  املتبادلة، مبا يف ذلك مع إيطاليا وتونس والصني ولبنان والكويت ومصر.

    
  جمال إنفاذ القانون؛ التحقيقات املشتركة؛ أساليب التحري اخلاصة  التعاون يف    

    )٥٠و ٤٩و ٤٨(املواد 
تتعـــاون ســـلطات إنفـــاذ القـــانون اليمنيـــة مـــن خـــالل عـــدد مـــن اآلليـــات والشـــبكات، ومـــن 

اإلنتربـــول. كمـــا تتعـــاون هيئـــة مكافحـــة الفســـاد ووحـــدة التحريـــات املاليـــة مباشـــرة    بينـــها
  نظرياهتا األجنبية.  مع
لدى اليمن جمموعة من األدوات لالتصال والتحليل على الصـعيد الـدويل. وتسـتخدم قنـوات     و

  التابعة لإلنتربول.   I-24/7االتصال املعتادة، عالوة على قنوات سرية آمنة مثل قاعدة بيانات 
لـى  ع عويعترب اليمن االتفاقية مبثابة أساس للتعاون املتبادل يف جمـال إنفـاذ القـانون. كمـا أنـه وقَّـ      

عـت  العديد مـن اتفاقيـات التعـاون يف اجملـال األمـين والـيت تنطبـق علـى قضـايا الفسـاد. كمـا وقَّ           
  وحدة مجع التحريات املالية على العديد من مذكرات التفاهم مع نظرياهتا.

وميكن لدائرة األمن االقتصـادي ومكافحـة الفسـاد يف جهـاز األمـن القـومي التصـدي للجـرائم         
  اليت ترتكب باستخدام التكنولوجيا احلديثة. املشمولة باالتفاقية،
  بتبادل العاملني يف إطار التعاون الدويل يف جمال إنفاذ القانون. ومل يقم اليمن سابقاً

ولــيس لــدى الــيمن تشــريعات أو اتفاقــات أو ترتيبــات تــنظم التحقيقــات املشــتركة، كمــا أنــه   
  ينظر يف إبرام اتفاقات من هذا القبيل.  مل

  ن تشريعات تسمح باستخدام أساليب التحري اخلاصة.وليس لدى اليم
    

    دةالتجارب الناجحة واملمارسات اجليِّ  - ٢- ٣  
دة يف تنفيـذ الفصـل   ، فيمـا يلـي املعـامل البـارزة مـن التجـارب الناجحـة واملمارسـات اجليِّـ         إمجاالً

  الرابع من االتفاقية:
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ا دون تلقــي طلــب ائيــميكــن للــيمن عــرب وحــدة مجــع املعلومــات إرســال املعلومــات تلق  •  
  )؛٤، الفقرة ٤٦مسبق (املادة 

ــدِّ   •   ــيمن أن يقـ ــن للـ ــرمي    ميكـ ــة التجـ ــاب ازدواجيـ ــة يف غيـ ــة املتبادلـ ــاعدة القانونيـ م املسـ
  ).٩، الفقرة ٤٦  (املادة

    
    يات اليت تواجه التنفيذالتحدِّ  - ٣- ٣  

 حة الفساد القائمة:ميكن أن تعزز تدابري مكافاليت اخلطوات التالية على اختاذ ع اليمن شجَّي

 تكييف نظام معلوماته حبيث يتسـىن لـه مجـع بيانـات وتقـدمي إحصـاءات أكثـر تفصـيالً          •  
 بشأن طلبات التعاون الدويل؛

 من االتفاقية؛   ٤٤إعادة النظر يف موقفه حول التحفظ على املادة   •  

نيـة املتبادلـة   دة تـنظم شـروط وآليـة تقـدمي املسـاعدة القانو     اعتماد إجراءات داخلية حمـدَّ   •  
 ومبا يضمن تنفيذ الطلبات يف أقرب وقت ممكن؛ ٤٦يتوافق مع أحكام املادة   مبا

إبالغ األمني العام لألمم املتحدة باسم السلطة املركزية وباللغات املقبولـة لـدى الـيمن      •  
 )؛٤٦من املادة  ١٤و ١٣فيما يتعلق بطلبات املساعدة القانونية املتبادلة (الفقرتان 

اذ اإلجراءات الالزمة لضمان إبـالغ الدولـة الطالبـة يف حالـة عـدم االمتثـال لشـرط        اخت  •  
 )؛٤٦من املادة  ٢٠السرية (الفقرة 

طلــب أيِّ اختــاذ اإلجــراءات الالزمــة لضــمان التشــاور مــع الدولــة الطالبــة قبــل رفــض     •  
 )؛٤٦من املادة  ٢٦للمساعدة القضائية املتبادلة أو إرجاء تنفيذه (الفقرة 

اجلنائيـة ويـنظم هـذه     النظر يف إنشاء إطار قـانوين أو إجرائـي يسـمح بنقـل اإلجـراءات       •  
 )؛٤٧العملية (املادة 

تعزيـــز التعـــاون يف جمـــال إنفـــاذ القـــانون، مبـــا يف ذلـــك مـــن خـــالل تبـــادل العـــاملني      •  
 )؛٤٨من املادة (ه)   ١  (الفقرة

طراف جتيز للسلطات املعنيـة أن  النظر يف إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األ  •  
 )؛٤٩تنشئ هيئات حتقيق مشتركة (املادة 

اختاذ ما قد يلزم من تدابري بغية متكني سلطاته املختصة من استخدام أسـاليب التحـري     •  
 ).٥٠اخلاصة، ومتكني احملاكم من قبول األدلة املستمدة من تلك األساليب (املادة 
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    حتسني تنفيذ االتفاقية أجلدت من دِّلتقنية اليت ُحاالحتياجات من املساعدة ا  - ٤- ٣  
بــرامج لبنــاء قــدرات الســلطات املســؤولة عــن التعــاون الــدويل يف املســائل اجلنائيــة            •  

 )؛٤٩و ٤٨و ٤٧و ٤٦و ٤٥  (املواد

 )؛٤٩تدريب على التحقيقات املشتركة (املادة   •  

  ).٥٠املادة تدريب على أساليب التحري اخلاصة باستخدام التكنولوجيا (  •  
  


