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 االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

  مدخل
  الوطنية لمكافحة الفساد ستراتيجيةاإلطار العام التجاهات اإل

  
يعد الفساد بمفهومه الشامل المصدر الرئيس إلخفاق جهود التنمية وتكريس الفقر فـي أي  

قدرة الدولة على تحقيـق أهـدافها   ففي ظل وجود الفساد تتضاءل . مجتمع من المجتمعات
التنموية ذات الصلة برفاه المواطن وتأمين المساواة وتحقيق العدالة، إذ يلتهم الفساد القسـم  

وفي ظل التحوالت الكبـرى التـي   . األعظم من الموارد المخصصة لتمويل برامج التنمية
صر في مجـال فـتح   ، السيما في ظل االنفتاح الذي يشهده العالم المعاتعيشها المجتمعات

تتعاظم فرص  الحدود وانتقال األشخاص واألفكار والبيانات والمعلومات ورؤوس األموال
السـمات العامـة    ىحـد ى المستوى الذي يصبح فيه الفسـاد إ الفساد، وتتعزز أركانه وال

وال ريـب ان التحـوالت   . للمجتمعات التي تعيش مرحلة التحوالت االقتصادية والسياسية
والسياسية التي شهدتها اليمن في السنوات الماضية قد وفرت بيئة خصبة لنمـو  االقتصادية 

ويـؤدي  ، بح يهدد التنمية بمفهومها الشامل، ويكرس الفقر بمفهومة الواسعالفساد الذي أص
  .الى إنخفاض مستوى الدخل، وتدني مستوى الخدمات العامه

هود مكافحة الفساد وبين نجاح أدركت الجمهورية اليمنية هذا االرتباط العضوي بين جقد و
خطط التنمية، ولذا وضعت جهود مكافحة الفساد على رأس قائمة االولويات التي تضمنتها 
االجندة الوطنية لالصالحات الشاملة إدراكاً منها بان نقطة االنطالق الرئيسة في التوظيف 

عل الستراتيجية مكافحة األمثل للموارد المتاحة والمحدودة في التنمية الشاملة والتطبيق الفا
وفـي هـذا السـياق    . الفقر لن يتأتى اال من خالل تطويق الفساد ومحاولة تجفيف منابعه

بـدأت سلسـلة   تبلورت لدى القيادة السياسية إرادة قوية هادفـة إلـى مكافحـة الفسـاد ف    
مـارس  /ات الوطنية في هذا الميدان ببرنامج االصالح الوطني الشامل فـي اذار االصالح

لذي كان حجر الزاوية في انطالق سلسلة من االصالحات الوطنية في الجوانـب  ا 1995
كما تم اعداد االستراتيجية الوطنية للتخفيف مـن  . االقتصادية والسياسية واالدارية والمالية

. التي تضمنت جملة من المؤشرات ذات الصلة بجهود مكافحة الفساد 2005-2003الفقر 
يكتسب  2003ليا لحماية المال العام ومكافحة الفساد في عام وال ريب ان تشكيل اللجنة الع
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اهمية خاصة في تطور جهود مكافحة الفساد في اليمن، اذ انه لفت االنتباه وللمرة األولـى  
إلى أهمية ان تكون هناك جهة متخصصة في مكافحة الفساد، ومهـد الطريـق الشـتراك    

لتطوير آليـات مكافحـة الفسـاد،     اليمن في جوالت مفاوضات االمم المتحدة التي كرست
وكانت هذه مقدمات . إتفاقية االمم المتحدة لمكافحة الفساد إصدارب 2005وتوجت في عام 

طبيعية لتبوء األجندة الوطنية لإلصالحات الشاملة مكانـة متقدمـة فـي سـلم اولويـات      
 2006لسـنة   30اصدار القانون رقم  وضمن مفردات هذه االجندة تم. الجمهورية اليمنية

الهيئة الوطنية العليا لمكافحـة  إلى  )2(بشأن اإلقرار بالذمة المالية الذي إشارت فيه المادة 
ومن الضرورة بمكان التأكيد بان . أحكامه دون ان يحدد انشاؤهاالفساد كجهة معنية بتنفيذ 

هيئـة  تعد بمثابة النص القانوني االول الذي ذكر ال) 2(الهيئة في سياق المادة إلى  االشارة
قد أوكل مهمة تنفيـذ االجـراءات    )30(إي ان القانون رقم . الوطنية العليا لمكافحة الفساد

وهذا االمـر كـان المقدمـة    . المتعلقة باقرارات الذمة المالية لهيئة غير موجوده باالساس
صدار القانون رقـم  إذ تاله إ الحقيقية الستكمال التشريعات المنظمة لجهود مكافحة الفساد،

بشأن مكافحة الفساد اُنشأت بموجبه الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد  2006لسنة  )39(
  . 2007لسنة ) 12(التي صدر بتشكيلها وتسمية أعضاءها قرار رئيس الجمهورية رقم 

ستراتيجة التـي  االهذه إعداد  تولت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفسادوتنفيذا لهذا القانون 
  :خمسة أقسام تناولت موضوع الفساد على النحو األتيمن  تتألف
تناول القسم األول تحديد ماهية الفساد في الـيمن وتشـخيص اسـبابه ونطاقـه      -

  .وتداعياته والتصنيف العالمي له
 وتناول القسم الثاني األطراف الرئيسة للمنظومة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد،  -

المفاهيمي والمنهجـي لإلسـتراتيجية الوطنيـة    وتولى القسم الثالث تحليل اإلطار  -
 لمكافحة الفساد،

وركز القسم الرابع على اتجاهات العمل الرئيسة إنسجاماً مع طبيعة الوظائف التي  -
 :تنطوي عليها جهود مكافحة الفساد والمتمثلة في مكونات ثالثة هي

  .منع وقوع الفساد والوقاية منه: المكون األول -

 .ذ القانون والمالحقة القضائيةإنفا: المكون الثاني -
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رفع مستوى الـوعي والتثقيـف والتعلـيم والمشـاركة     : المكون الثالث -
 .المجتمعية

وتم إضافة مكون رابع في هذا القسم خصص لمناقشة بنـاء القـدرات،    -
وأهمية هذا المكون تنطلق من كونه مسانداً للوظائف الثالث الرئيسة التـي  

الفساد التي أشرنا اليها في المكونـات الثالثـة   تنطوي عليها جهود مكافحة 
 .األولى

ـ  الخامسالقسم  كما يحدد  - جاماً طبيعة األدوار التنفيذية ألطراف المنظومة الوطنية انس
  .مع الوظائف الرئيسة الثالث

وتنتهي االستراتيجية بجملة من المالحظـات الختاميـة ذات الصـلة الوثيقـة بتنفيـذ       -
  .مضامينها

خطة العمل التنفيذية المؤسسة على الرؤية االستراتيجية لملحق باالستراتيجية ويتضمن ا -
لجهود مكافحة الفساد انسجاماً مع قاعدة االولويات التـي ينبغـي ان تحظـى باالهتمـام،     
والبرنامج الزمني للتنفيذ، وبرامج العمل الرئيسة المبنية على طبيعة االدوار المختلفة التي 

صر المنظومة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد، ومؤشرات قياس تنفيذ ينبغي ان تؤديها عنا
  . خطة ومستوى األداءبرامج ال
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القانون رقم  من 2تعريف الفساد بنص المادة 
  بشأن مكافحة الفساد 2006لسنة  39

استغالل الوظيفة العامة للحصول على : الفساد" 
مصالح خاصة سواء كان ذلك بمخالفة القـانون  

  " .أو باستغالل الصالحيات الممنوحة 

  األولالقسم 
  أسبابه، ونطاقه، وتداعياتهماهيته، و: الفساد في اليمن

في اليمن وطبيعتـه   هنشوء سم إطاراً تحليلياً موجزاً لماهية الفساد، وأسبابيتضمن هذا الق 
طبيعة االبعاد والتداعيات السلبية للفسـاد   ل المختلفة التي يتخذها، مع ذكرونطاقة، واالشكا

  . على جوانب الحياة المختلفة في اليمن وفي مقدمتها التنمية الشاملة
  التعريف بماهية الفساد ومفاهيمة – أوالًً

الفساد، فهو مفهوم مركب، وله أبعـاد  من الصعوبة بمكان تقديم تعريف جامع مانع لماهية 
وال تفسدوا في االرض " مختلفة، فالفساد عكس الصالح في التصور االسالمي، قال تعالى 

وفي السياق الدولي تجنبت االتفاقية الدولية لالمم المتحدة  ).56االعراف، ( "بعد اصالحها 
قـدمت  منهـا  مادة الثانية لمكافحة الفساد تقديم تعريف محدد للفساد، على الرغم من ان ال

الموظف العـام، والموظـف العـام    مثل مصطلح  المصطلحاتتعريفات مختصرة لبعض 
االجنبي، وموظف مؤسسة دولية عمومية، والممتلكات، والعائدات االجرامية، والتجميد او 

  ...الحجز، والمصادرة، والجرم االصلي، والتسليم المراقب
اخـتالف  إلى  وكما يبدو فان اتفاقية االمم المتحدة قد تجنبت تقديم مثل هذا التعريف بالنظر

اخـرى، وهـو   إلى  الفساد من دولةماهية 
إلـى   االمر الذي يعني صعوبة الوصـول 

  . تعريف مشترك يحضى باالجماع
ومع ذلك فانـه مـن الضـرورة بمكـان،     
والغراض إعـداد وتنفيـذ االسـتراتيجية    
 الوطنية لمكافحة الفساد في اليمن، ان نصل

 2دة ت المافقد نص. اليمنيا ورد في التشريع فهم مشترك لماهية الفساد ومضامينه كمإلى 
هذا المفهـوم، وقـدمت لـه    لى ع بشأن مكافحة الفساد 2006لسنة  )39(من القانون رقم 

ذلك بمخالفة القانون أو  استغالل الوظيفة العامة للحصول على مصالح خاصة سواء كان" مفاده  اًتعريف
  ".  باستغالل الصالحيات الممنوحة
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انونية والميدانية للدور الذي ينبغي ان تقوم بـه عناصـر   هذا التعريف يرسم لنا الحدود الق
فالوظيفة العامة، ومخالفة القانون أو توظيفـه  . المنظومة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد

توظيفاً منافياً لروحه وغاياته، واستغالل الصالحيات الممنوحه للموظف العام هي جـوهر  
بقية عناصر المنظومة علـى الـرغم مـن    الموضوع الذي ينبغي ان تركز عليه الهيئة و

  .االقرار الواضح بالقصور القانوني لتعريف الفساد
 30بيد اننا ينبغي ان ندرك اللبس الوارد في هذا التعريف حين نناقش مضامين المادة 

ئم الفساد وصنفتها ضـمن إثنـي   التي عددت جرا 2009لسنة  )39(من القانون رقم 
  : عشر نوعاً هي

  .اسة باالقتصاد الوطني المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوباتالجرائم الم - 1
 .الجرائم الماسة بالوظيفة العامة المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات - 2

 .الجرائم المخلة بسير العدالة المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات - 3

 .عليها في قانون الجرائم والعقوباتاختالس الممتلكات في القطاع الخاص المنصوص  - 4

رشوة الموظفين األجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية للقيام بعمل أو االمتنـاع   - 5
 هإخالال بواجبات وظائفهم بقصد الحصول علي منفعة تجارية أو مزية غير مستحق  عن عمل

ي بشأنها الحكم الـوارد  أو االحتفاظ بها متى تعلقت بتصريف األعمال التجارية الدولية ويسر
 .في قانون الجرائم والعقوبات

جرائم التزوير المتعلقة بالفساد وجرائم التزييف المنصوص عليها في قـانون الجـرائم    - 6
 .والعقوبات

 .جرائم التهريب الجمركي والتهرب الضريبي - 7

 .ةالغش والتالعب في المزايدات والمناقصات والمواصفات وغيرها من العقود الحكومي - 8

 .جرائم غسل العائدات الناتجة عن جرائم الفساد المنصوص عليها في هذه المادة - 9

 .استغالل الوظيفة للحصول علي منافع خاصة - 10

 .جرائم الثراء غير المشروع - 11
  .أية جرائم أخري ينص عليها قانون آخر بوصفها من جرائم الفساد - 12

أعاله ذات طبيعة جنائية صـرفه ال  من الجرائم المذكوره  هائالً اًوكما هو واضح فان كم
ادة الثانية من قضايا الفساد، كما انها بعيدة عن التعريف الوارد في نص المإلى  تمت بصله

الرباك، وفي الوقت نفسـه يضـيف   ، وهو األمر الذي يحدث بعض اقانون مكافحة الفساد
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مدة المنظومة السـيما  على الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وعلى بقية أع اًكبير عبئاً
وقد أدركت الهيئة الوطنية هذا الخلـل منـذُ    .نيابة االموال العامة، ومحاكم االموال العامة

وقت مبكر وسعت الى ايجاد صيغة بديلة لتعريف الفساد تحاول من خاللهـا ان تتالفـى   
  .القصور الوارد في هذا التعريف

  اسباب الفساد في اليمن -اً ثاني
وعدم تفعيل متسامحة مع الفساد والمفسدين في الجهاز االداري للدولة،  وجود مفاهيم -1

تمـادي  شجع الفساد علـى ال مبدأ الثواب والعقاب في ممارسة الوظيفة العامة، األمر الذي 
  .واالنتشار افقياً وعمودياً

في مؤسسـات الجهـاز   أجهزة الرقابة الداخلية أداء وفاعلية ضعف غياب الشفافية و – 2
  .للدولة االداري

  .غياب مدونات السلوك وقواعد العمل واالجراءات المكتوبة ساهم في انتشار رقعة الفساد – 3
  .عدم تفعيل تقارير اجهزة الرقابة وفي مقدمتها تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة – 4
مستوى المعيشة يدفع البعض نحـو   وانخفاضتدني رواتب العاملين في القطاع العام  – 5

  .جع على انتشار الرشوة والمحاباةالبحث عن مصادر اضافية للدخل وتش
قصور في العديد من التشريعات المنظمة لعمل اطراف المنظومـة الوطنيـة    وجود – 6

جراءات تؤخر تحريك اإلبعض التشريعات التي  للنزاهة ومكافحة الفساد، ناهيك عن وجود
  .م1995لعام  )6(يوضحها القانون رقم  المناصب العليا كما ضد بعض شاغلي

سـعة  الجهل بالكثير من االجراءات والحقوق والنظم االدارية والمالية لدى شريحة وا – 7
توسع رقعة الفساد االداري تحديداً والى المسـتوى الـذي   إلى  أفضىمما  من المواطنين، 

  .لحقوق المصاحبة لهذه الوظيفةاضحى فيه االنتفاع من الوظيفة العامة رديف ل
ضعف دور وسائل االعالم الرسمية وتركيزها على الخطط واالستراتيجيات والخطـاب   – 8

الحكومي الرسمي دون الخوض في مناقشة قضايا الشأن العام وفي مقـدمتها الكشـف عـن    
  .قضايا الفساد والعبث بالمال العام

ضعف مؤسسات المجتمع المدني وغياب القنوات التي يمكن ان تؤمن لها ممارسـة   – 9
  .الرقابة على اعمال القطاع العام بعض اشكال المشاركة في اجراءات
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 مؤشر الفساد الترتيب العام
2004 112 2.7 

2005 103 2.7 

2006 111 2.6 

2007 131 2.5 

2008 141 2.3 

2009  154  2.1  

  وضع اليمن في التقارير الدولية للفساد – ثالثاً
بة متدنيـة فـي   تفيد التقارير الدولية ذات االهتمام بالشأن العالمي للفساد بان اليمن يقع في مرت 

  . هذا المضمار، وسنكتفي هنا باالشارة إلى نماذج من هذه التقارير ذات االهتمام بهذا الشأن
تقرير منظمة الشـفافية   – 1

  العالمية
نجد ان مؤشر الفساد وفقاً لمنظمة 
الشفافية العالميـة يعطـي الـيمن    
درجات متدنيـة نسـبياً، وهـذه    
الدرجات تراجعـتً فـي الفتـرة    

ــر   2009 – 2004 ــى مؤش عل
نقـاط   10(نقـاط،   10مكون من 

فـي   2.7ففي حين سجل المؤشـر    ،)مجتمع خالي من الفساد، صفر مجتمع متخم بالفساد
كما يؤشر في الوقت ذاتـه تراجـع فـي     . 2.1ليسجل  2009، تدنى في عام 2004عام 

  .154إلى  112بين الدول وللفترة ذاتها من  ترتيب اليمن
  مؤشر برتلسمان – 2
 – 2006ينطبق على مؤشر برتلسمان للتحوالت في الفتـرة بـين عـامي     نفسه الوضعو

شر االداء ، وهو مؤشر يتكون من مؤشرين فرعيين االول مؤشر الحالة والثاني مؤ2008
إلـى   2006في عام  98من  بين الدول فعلى مؤشر الحالة تراجع ترتيب اليمن. االداري

ينطبق على مؤشر االداء االداري الـذي تراجـع فيـه    واالمر ذاته . 2008في عام  103
  .للفترة ذاتها 94إلى  86ترتيب اليمن من 

  تقرير النزاهة العالمي – 3
 46فقد صنف اليمن في بند الضعيف جـداً وبدرجـة    2008أما تقرير النزاهة العالمي لعام 

وكان هناك تفاوت في المكونـات والفئـات التـي    . درجة 100 – 1على مقياس مكون من 
تضمنها المؤشر والتي تراوحت بين ضعيف جداً لكـل مـن منظمـات المجتمـع المـدني      

، االدارة )30(، مساءلة الحكومة )46(، االنتخابات )درجة 36(والمعلومات العامة واالعالم 
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ــم  ــر الحك مؤش
  الرشيد

  الترتيب المئوي   العام
)0-100(  

السـيطرة علـى   
  الفساد

2007 33.3 
2006 28.6 
2005 30.1 
2004 20.4 
2003 30.6 
2002 32.0 
2000 30.6 

 

عيف لفئة حكـم القـانون ومكافحـة    ، وبين ض)52(، الرقابة والنظام )44(والخدمة المدنية 
درجة في الفئـة   100والملفت لالنتباه في هذه الفئة ان التقرير قد اعطى اليمن ). 66(الفساد 

الفرعية المسماه قانون مكافحة الفساد وبتقدير قوي جداً، مع تقارب درجات الفئات الفرعيـة  
عليها التقرير وكالة مكافحـة  االخرى بتقدير ضعيف جداً مثل هيئة مكافحة الفساد التي يطلق 

  ).54(، وتطبيق القانون او إنفاذ القانون )54(، وسيادة القانون )56(الفساد 
  )البنك الدولي(السيطرة على الفساد في مؤشرات الحكم الجيد   - 4

ينسجم مؤشر السيطرة على الفساد الذي يتضمنه مؤشر الحكم الجيد الذي يصدره البنك الـدولي  
كأحد المعايير الستة للحكم الجيد مع 
اتجاهات التقارير الدوليـة السـابق   
ذكرها، اذ يتراوح فيه وضع الـيمن  

درجة فـي الفتـرة    33إلى  20بين 
كمـا   2007 – 2000الممتدة بـين  

  .الدولي يتضح من مؤشر البنك
تقرير الوكالة األمريكيـة   – 5

  للتنمية الدولية
انسجاماً مع المنهجية الدولية في تصنيف الفساد إلى فساد صغير يتمثـل فـي الفسـاد االداري،    
وفساد كبير ينصرف إلى االستئثار بموارد الدولة وامكاناتها، يشير التقرير المعد من قبل الوكالـة  

فالفساد الكبيـر  .  الفساد في اليمن إلى وجود هذين النوعين من الفساد االمريكية للتنمية بشأن تقييم
ويتغلغل الفسـاد  . في اليمن يأتي كنتاج للتفاعل بين ضعف مؤسسات الدولة وبين النخب المختلفه

الصغير كاحد المكونات الرئيسة للثقافة العامة التي اضحى من المألوف فيها ان يقـوم الموظـف   
مارسات الفساد كوسيلة لتحسين وضعة، وان يلجأ إلى اختراق النظام العـام  العام بارتكاب بعض م

  . من اجل الحصول على المنافع الشخصية
جمع على وضع اليمن في فئة الدول التي يرتفع فيها معدل وهكذا نجد ان التقارير الدولية تُ

العـالي،  الفسـاد  في اليمن في فئة ) اإلستئثار بموارد الدولة(الفساد، ويجعل الفساد الكبير 
وعلى الرغم من ان الهيئـة  . أيضاً العالي دالفسا في فئة) الفساد االداري(والفساد الصغير 
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على الكثير من مضامين تلك التقارير، اال انهـا فـي    الوطنية العليا لمكافحة الفساد تتحفظ
تعبر عن رؤيـة   اانهإلى  على محمل الجد والمصداقية بالنظرالمقابل تأخذ تلك المضامين 

على مكانة اليمن لدى الـدول  سلباً في الوقت ذاته ؤثر العالم الخارجي للفساد في اليمن، وت
التعهدات والدعم الذي تخصصـه لتمويـل   المانحة والمنظمات الدولية، وبالتالي على حجم 

الهيئة تنطلق في اعداد االسـتراتيجية الوطنيـة   وهذا االمر يجعل . برامج التنمية في اليمن
 –عـالي   فسـاد صـغير   لمكافحة الفساد بما ينسجم مع تصنيف الفساد في اليمن في فئتية

  .أيضاً عاليوفساد كبير 
  اليمن الفساد وتأثيراته على التنمية في –اً رابع

  .التهام القسم االكبر من موارد التنمية – 1
  .تأسيس بيئة طاردة لالستثمار – 2
  .تكريس حالة الفقر في اليمن – 3
  .لعام للخدمات التي يحصل عليها المواطنسوء المستوى ا – 4
تدني مصداقية جهود االصالح لدى شركاء التنمية وانخفـاض حجـم التعهـدات والـدعم      – 5

  .االجنبي لبرامج التنمية
    .الذي يعد المدخل الرئيس للتنمية تهديد االستقرار – 6
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  القسم الثاني
  المنظومة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد

انسجاماً مع اإلطار المفاهيمي الذي تتبناه اإلستراتيجية الوطنية لمكافحة الفسـاد والقـائم    
إطالله مـوجزه  يتضمن هذا القسم لوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد، على مفهوم المنظومة ا

لبنية المؤسسية للمنظومة، بعناصرها المختلفة من هيئات وأجهزة ولجان ومكاتـب،  على ا
طبيعة المهام والصالحيات الممنوحة لكل منها، مع محاولة وضـعها فـي   والوقوف على 

الوظائف الرئيسة المتفق عليها في مجال مكافحة الفساد اعتمـاداً   يتالءم مع ثالثي تصنيف
  .في مجال مكافحة الفساد الحيات واألدوار المخولة لكل منهاطبيعة المهام والص على
  :الفسادالمؤسسات المتخصصة في مكافحة  -أوالً

  الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد
من أحدث اآلليات التي تم تأسيسها في الـي ) الهيئة(تعد الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد 

،  في إطار جهود مكافحة الفساد بموجب القـانون رقـم   2007يوليو /في الثالث من تموز
ة من احد عشر عضواً من ضـمنهم  وتتشكل الهيئ. بشأن مكافحة الفساد 2006لسنة  )39(

ثالثة ممثلين لكل من منظمات المجتمع المدني والقطاع الخـاص وقطـاع المـرأة، يـتم     
انتخابهم من قبل مجلس النواب من بين قائمة مرشحين تتضمن ثالثـين شخصـاً يقـدمها    

ومدة أعضاء الهيئة خمس سنوات ولمرة واحدة فقط تبدأ من اليوم التالي . مجلس الشورى
ويمنح عضو الهيئة درجة وزير بـنص المـادة   . دور قرار رئيس الجمهورية بتعيينهملص

  .من القانون )9(
وتتمتع الهيئة باالستقاللية المالية واإلدارية، وترفع تقارير دورية كل ثالثة أشهر عن مـا  

ويؤكد القانون في أكثر . رئيس الجمهورية ومجلس النوابإلى  قامت به من مهام وأعمال
ضع على استقاللية الهيئة ويجرم تدخل اي شخص او جهة في شؤونها، ويعرضهما من مو

يلزم القانون الهيئة بالحيادية الكاملـة  ذاته وفي الوقت . للعقاب دون إسقاط الدعوى بالتقادم
في اداءها لمهامها المنصوص عليها في القانون، ويحظر على العاملين فيها إفشاء اي سر 

أثناء التحري أو التحقيق في  همعلمهم بسبب أدائهم لمهامإلى  وصلتاو معلومة أو بيانات 
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  الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد
  أهداف قطاعية

اإلثراء غير  لمتابعةالمالية  الذمةتحليل إقرارات : قطاع الذمة المالية -
  .المشروع للموظفين العموميين

تعزيز دور وسائل اإلعالم في كشف حاالت الفسـاد  : قطاع اإلعالم -
  .ومتابعة قضاياها بمهنية معززة بالوثائق واألدلة والبراهين

تعزيز العالقة مع الدول والمنظمات الدوليـة  : قطاع التعاون الدولي -
تحليل رؤيتها ألوضاع الفساد فـي الـيمن، واتخـاذ    مانحة، وواإلقليمية ال

   .دعمها لجهود مكافحة الفساد اإلجراءات التي تضمن
تحالفات  بناء قدرات المجتمع المدني وتأسيس: قطاع المجتمع المدني -

  .ن مشاركتة في جهود مكافحة الفساد، ونشر الوعي بمخاطرهتعزز م
والتحقيق في التحري : القضائيةقطاع التحري والتحقيق والمتابعة  -

  .قضايا الفساد وإحالتها إلى القضاء
دراسة نظام إدارة المشاريع والعمـل علـى   : قطاع الرقابة والتفتيش الفني - 

ـائية، ومتابعـة التنفيـذ     تطويرة بما يضمن سالمة التصاميم الفنية للمشاريع اإلنش
  . وفق المواصفات، ومنع حدوث المخالفات والحد من أضرارها

متابعـة المؤشـرات الماليـة    : ت المالية واالقتصاديةقطاع الوحدا -
والمالية، بمـا   ري للوحدات االقتصاديةواالقتصادية، إصالح الجهاز اإلدا

  .يضمن حسن وشفافية تنفيذ مواردها المالية، وإعداد حساباتها الختامية
ـ البنيـة  إصـالح  : قطاع وحدات الجهاز االداري للدولة - ة االداري

، بما يضمن حسن وشفافية تنفيذ مواردها المالية، لوحدات الجهاز االداري
  .واعداد حساباتها الختامية

اإلطـار  االختالالت في مراجعة : ع تطوير التشريعات والنظمطاق -
التشريعي والنظم المالية واالدارية، واقتراح التعديالت الضـرورية بمـا   
يسهم في تقوية التدابير الوقائية التي تمنع حدوث الفسـاد، ويعـزز مـن    

  .القدرة على انفاذ القانون والمالحقة القضائية

جرائم الفساد، مع االلتزام بنشر كافة المعلومات والبيانات بشأن جرائم الفساد بعد ثبوتهـا  
  .بحكم قضائي بات

من قانون مكافحة الفساد تملك الهيئة جملة مـن الصـالحيات   وبموجب نص المادة الثامنة 
والمهام الواسعة التي تتكيف مع كافة المراحل التي تتسلسل فيها جهود مكافحـة الفسـاد،   

برسم السياسات وإعداد االستراتيجيات، ومروراً بالمجاالت الوظيفية المختلفة لتدابير  ابتداء
لوقاية والمنع واستالم البالغات والتحري والتحقيـق  مكافحة الفساد التي تتضمن التوعية وا

ويمكن فهم . واإلحالة للقضاء
هذه المهام بصورة أعمق من 
خالل تقسـيم هـذه المهـام    
  :وتصنيفها على النحو التالي

فــي مجــال رســم  – 1
السياســـات وإعـــداد 

  االستراتيجيات
خص القانون الهيئة بجملة مـن  
الصالحيات في مجـال رسـم   

داد االستراتيجيات السياسات وإع
  :تتلخص فيما يلي

إعداد وتنفيذ السياسات العامة  - 
  .الهادفة إلى مكافحة الفساد

وطنيـة  إستراتيجية وضع  -
شاملة لمكافحة الفساد وإعداد 

الخطــط والبــرامج وتنفيــذ 
وقيـام   .واآلليات المنفذة لها

الهيئة بإعـداد اإلسـتراتيجية   
الوطنية لمكافحة الفساد يأتي 
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مع هذه المهمة التي خصها بها القانون دوناً عن بقية أركان المنظومـة الوطنيـة   منسجماً 
  .للنزاهة ومكافحة الفساد

  والتثقيف في مجال التوعية – 2
تمارس الهيئة دوراً يعتد به في مجال التوعية بمخاطر الفساد، وانسجاماً مع هذه المهمـة  

  : يئة الصالحيات التاليةلهفان ل
الكفيلة بمشاركة المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني في التعريـف  التدابير  اتخاذ -

بمخاطر الفساد وآثاره على المجتمع وتوسيع دور المجتمع في األنشطة المناهضة للفسـاد  
  .ومكافحته

التنسيق مع وسائل اإلعالم لتوعية المجتمع وتبصيره بمخاطر الفساد وآثـاره وكيفيـة    -
  .الوقاية منه ومكافحته

  في مجال منع ممارسة الفساد والوقاية منه –3
  .تلقي إقرارات الذمة المالية -
التنسيق مع كافة أجهزة الدولة في تعزيز وتطوير التدابير الالزمة للوقاية مـن الفسـاد    -

بيد ان مهمة التنسيق هذه ينبغي ان ينظر اليها في إطـار  . وتحديث آليات ووسائل مكافحته
  .افحة الفساد بكافة اشكالها ومراحلهااعم واشمل يتضمن جهود مك

  في مجال إنفاذ القانون والمالحقة القضائية –4
ليتها واقتراح مشاريع عدراسة وتقييم التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد لمعرفة مدى فا -

 التعديالت لها لمواكبتها لالتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صـادقت عليهـا الجمهوريـة   
  .أو انضمت إليها اليمنية

تلقي التقارير والبالغات والشكاوى بخصوص جرائم الفساد المقدمة إليهـا ودراسـتها     -
  .والتحري حولها والتصرف فيها وفقاً للتشريعات النافذة

  .القضاءإلى  التحقيق مع مرتكبي جرائم الفساد وإحالتهم -
أي عقد تكون الدولة طرفاً فيه أو اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية الالزمة إللغاء أو فسخ  -

سحب امتياز أو غير ذلك من االرتباطات إذا تبين أنها قد أبرمت بناء على مخالفة ألحكام 
  .تلحق ضرراً بالصالح العام وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة قانوناً وأالقوانين النافذة 
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لعائدات الناتجـة عـن جـرائم    اتخاذ اإلجراءات والتدابير الالزمة السترداد األموال وا -
  .الفساد بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة

  في مجال تحليل واقع الفساد وإعداد الدراسات وقواعد البيانات – 5
جمع المعلومات المتعلقة بكافة صور وأشكال الفساد والعمل على إيجاد قواعد بيانـات   -

المعنية في قضايا الفساد فـي   وأنظمة معلومات وتبادل المعلومات مع الجهات والمنظمات
  .الداخل والخارج وفقاً للتشريعات النافذة

دراسة وتقييم التقارير الصادرة عن المنظمات المحلية واإلقليمية والدوليـة المتعلقـة بمكافحـة     - 
  .فيها واتخاذ اإلجراءات المناسبة حيالها اليمنية الفساد واإلطالع على وضع الجمهورية

  التعاون الدوليفي مجال  - 6
  .تمثيل الجمهورية في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد -
التنسيق والتعاون مع الدول والمنظمات الدولية واإلقليمية والعربية ذات الصلة بمكافحة  -

  .منع الفسادإلى  الفساد والمشاركة في البرامج الدولية الرامية
وصالحيات الهيئة على النحو السابق االشارة اليه أمر علـى درجـة   والتركيز على مهام 

بالغة من االهمية اذ انه سيحدد لنا الحقاً االطار النظري والميداني التجاهـات ومجـاالت   
العمل الرئيسة التي تتوخاها االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وبما ينسجم مـع هـذه   

  .المهام والصالحيات
مهامها واختصاصاتها وتوزيعها التنظيمي اعتمدت الهيئة على تصنيف  وفي وضع هيكلها

  :هيقطاعات  بين تسعة
  .قطاع الذمة المالية –
  .ات المالية واالقتصاديةقطاع الوحد -
  .قطاع االعالم -
  .قطاع التعاون الدولي -
  .قطاع المجتمع المدني -
  .قطاع التحري والتحقيق والمتابعة القضائية -
  .ابة والتفتيش الفنيقطاع الرق -



 

 14

 االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

  .قطاع وحدات الجهاز االداري للدولة -
  .ع تطوير التشريعات والنظمقطا -

رئـيس ونائـب   إلى  ويرأس كل قطاع عضو من اعضاء الهيئة، ويشكلون معاً باالضافة
رئيس الهيئة مجلس الهيئة الذي تنعقد اجتماعاته الدورية علـى نحـو اسـبوعي منـتظم     

ويتولى مجلس الهيئة النظر واتخاذ القرارات . االستثنائيةاعات بعض االجتمإلى  باالضافة
في كل القضايا المرفوعة اليه من القطاعات التسعة، كما يقر االتجاهات الرئيسية وخطـط  

  .العمل المقدمة منها
الية يقـع  وفضالً عن ذلك يوجد جهاز تنفيذي للهيئة يتولى المواضيع الفنية واالدارية والم

يصدر به قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة أغلبية االعضاء، ويكون  عامعلى رأسه أمين 
  .مسؤوالً أمام الهيئة عن إدارة وتسيير النشاط اليومي للجهاز التنفيذي

  شركاء الهيئة في مجال مكافحة الفساد –ثانياً
تزخر المنظومة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد في اليمن بجملة من المؤسسات التي تعد 
شريكاً طبيعياً للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وتمارس هذه المؤسسات العديـد مـن   

وبعـض هـذه   . الصالحيات في المجاالت الوظيفية الثالثة المنع وانفاذ القانون والتوعيـة 
المؤسسات تمارس انشطتها في سياق وظيفي واحد فقط مثل انفاذ القانون، في حين تمارس 

طتها في سياق وظيفتين مثل منع ممارسة الفساد وانفاذ القانون فـي  بعض المؤسسات انش
  .آن واحد
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 االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

  شركاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد
  الموقع في وظائف االستراتيجية  طبيعة المهمة  الفسادالتشريع المنظم لدورها في مكافحة   الجهة

  منع ووقاية وانفاذ قانون  إصدار قوانين ولوائح ورقابةرسم سياسات   والقوانين النافذة الدستور  القيادة السياسية
  منع ووقاية وإنفاذ قانون  تشريع ورقابة ومساءلة وترافع   الدستور والقوانين النافذة  مجلس النواب

وزارة المالية، الخدمة المدنية، : وأهم وزارتها الحكومة
االعالم، الداخلية، التعليم العـالي، التربيـة والتعلـيم،    

  العدل، الشؤون القانونية،

الدستور، قانون مجلس الوزراء، القانون المالي، قانون الخدمـة المدنيـة،   
  قانون الصحافة والمطبوعات، بقية القوانين المنظمة لمؤسسات الحكومة

شريع النظم واللوائح المالية واإلداريـة واقتـراح   ت
مشاريع القوانين، التحري والتحقيق والضبط، تنفيذ 

  األوامر واالحكام القضائية

  منع ووقاية وانفاذ قانون وتوعية وتثقيف

  وإنفاذ قانون ووقاية منع  رقابة وفحص وتدقيق  بشأن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة 1992لسنة  39الدستور، قانون   الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة
  وإنفاذ قانونووقاية منع   رقابة وفحص وتدقيق  بشأن المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية 2007لسنة  23قانون   الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات

  وإنفاذ قانونووقاية منع   رقابة وفحص وتدقيق  المناقصات والمزايدات والمخازن الحكوميةبشأن  2007لسنة  23قانون   اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات
  وإنفاذ قانونووقاية منع   رقابة وفحص وتدقيق  بشأن مكافحة غسل االموال 2003لسنة  35قانون   )وحدة غسل االموال(البنك المركزي اليمني

  وإنفاذ قانونووقاية منع   رقابة وفحص وتدقيق ومساءلة  السلطة المحلية وتعديالتهبشأن  2000لسنة  4الدستور، قانون   المجالس المحلية
 158بشأن السلطة القضائية، قرار النائب العام  1991/ 1الدستور، قانون   )نيابة االموال العامة(النيابة 

لسـنة   240بانشاء نيابة االموال العامة، قرار النائب العـام   1992لسنة 
  1992لسنة  158ار بتعديل القر 2001

  إنفاذ قانون  وتنفيذ أحكام تحقيق وإدعاء

 1996لسـنة   3قرار رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء االعلى رقم   )االبتدائية واالستئنافية( محاكم االموال العامة
، 2001لسنة  23بشأن انشاء محاكم االموال العامة، وتعديالته بالقرار رقم 

  2008لسنة  137مجلس القضاء رقم وتعديالته بقرار رئيس 

  إنفاذ قانون  اصدار احكام قضائية

لسـنة   6بشأن السلطة القضائية، قـانون   1991لسنة  1الدستور، قانون   )الدائرة الدستورية(المحكمة العليا
  بشأن إجراءات محاكمة شاغلي الوظائف التنفيذية العليا 1995

  إنفاذ قانون  اصدار احكام قضائية

 39، قانون وتعديالته بشأن الصحافة والمطبوعات 1991لسنة  25قانون   الموسائل االع
  بشأن مكافحة الفساد 2006لسنة 

  توعية  توعية 

 2006لسنة  39قانون بشأن الجمعيات االهلية،  2000لسنة  1قانون رقم   المجتمع المدني
  بشأن مكافحة الفساد

  توعية  توعية

  تنسيق    بشأن مكافحة الفساد 2006لسنة  39قانون   القطاع الخاص
  تنسيق  وبناء قدرات دعم وتمويل  بشأن مكافحة الفساد، اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد 2006لسنة  39قانون   )شركاء التنمية( المانحةول والمنظمات الدولية الد
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 االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

  عناصر قوة في المنظومة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد
  .قيم دينية تحض على مناهضة الفساد، وتشرع العقوبة للمفسدين في الدنيا واالخرة -
وجود هيئة مستقلة مخولة بوضع االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفسـاد، ووضـع    -

  .منفذة لها، وقيادة المنظومة، وتحمل مسؤولية التنسيق بين االدواراالليات والخطط ال
  .استعداد أعمدة المنظومة لتنسيق الجهود واالقرار باهمية تكامل االدوار -
  .توافر إرادة سياسية قوية لدعم جهود مكافحة الفساد -
  .وجود أجندة وطنية لالصالحات المالية واالدارية والسياسية -
  .من شركاء التنمية لدعم الهيئة الوطنية وبقية أعمدة المنظومةاستعداد قوي  -

ومن التحديد السابق ألهم شركاء الهيئة في مجال مكافحة الفساد يمكن ان ننهـي هـذا القسـم    
  : بالمالحظات التالية

في االطار التشريعي الخاص بالمنظومة الوطنيـة لمكافحـة    اًواضح اًان هناك قصور -1
  :الفساد تتجلى اهم مظاهرة في التالي

خاصة بين جهة تلقـي   2006لسنة  39رقم التعارض بين بعض النصوص في القانون  -
ناهيـك  البالغات والشكاوى المتعلقة بجرائم الفساد والتحقيق فيها، وهو أمر ينبغي إزالته، 

القضايا التي تدخل في نطـاق الفسـاد   والتوسع في المتعلق بتعريف الفساد،  القصورعن 
  .)30(بموجب المادة 

  بشأن مكافحة الفساد، 2006لسنة  39 عدم اصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم -
تصطدم جهـود   -

ــاد  ــة الفس مكافح
ــبعض ــود  ب القي

ــتورية  الدســـ
والقانونية الخاصة 
باجراءات اتهـام  

محاكمة شـاغلي  و
الشريحة  ال تمسيجعل جهود مكافحة الفساد قد التنفيذية العليا، وعلى نحو  السلطة وظائف

من القانون رقـم   4و  3من الدستور، والمادتين رقم )  139، 128(المشمولة بالمواد رقم 
بشأن إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا فـي   1995لسنة  6

وكما يبدو فان الظروف الموضوعية التي وضع فيها هذا القانون، وكـذا االسـس   . الدولة
تي شرعت له ارتبطت بحقبة زمنية اختلفت في سماتها عن الوضـع الـراهن   الدستورية ال

  .الذي يقتضي إعادة النظر في هذه االجراءات برمتها
  .المعلومةإلى  القصور التشريعي الواضح في آليات الوصول -
اطراف المنظومة الوطنية في غياب مدونات السلوك التـي تـؤطر عملهـا     ىواستت – 2

  .االخالقية، وتزينة بقيم النزاهة ومكافحة الفساد وتضفي عليه االبعاد
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 االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

  عناصر ضعف في المنظومة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد
  .أعمدة المنظومةقصور تشريعي في قوانين بعض  -
وجود نصوص دستورية وتشريعات تعيق جهود المكافحة الناجعة لممارسـات   -

قانون رقم  -، من الدستور128،139م . (الفساد في وظائف السلطة التنفيذية العليا
  ).1995لسنة  6
  .غموض في ادوار بعض أعمدة المنظومة وتداخل مهامها في مهام البعض االخر - 
لس النواب في مناقشة مشاريع تعديل القوانين المنظمة لعمـل  بطء اجراءات مج -

  .بعض أعمدة المنظومة
حداثة الهيئة بصالحياتها الواسعة ولد الهاجس من مصادرتها لبعض صالحيات  -

  .بعض االعمدة االخرى
  .شكوك تحوم حول نزاهة بعض أعمدة المنظومة -
  .ت وتخصيص المواردتدخل الحكومة في إنشطة المنظومة من خالل الموازنا -
  .صالحيات حكومية واسعة تحول دون استقالل القضاء -
تداخل االدوار داخل بعض أعمدة المنظومة مثل المجالس المحلية التي تجمـع   -

بين االشراف والرقابة والمساءلة وسحب الثقـة، وفـي الوقـت نفسـه تمـارس      
  )لجان المناقصات والمزايدات(صالحيات تنفيذية ومالية 

  .ب آليات فاعلة للتنسيق بين أعمدة المنظومة بشأن جهود مكافحة الفسادغيا -
  

حول االدوار، وهو أمر نـاجم عـن   بعض اطراف المنظومة سيادة قيم تنافسية بين  – 5
لدى بعض االطراف مـن ناحيـة، وحداثـة    قصور االطار التشريعي، والخبرة التراكمية 

  .البعض االخر من ناحية ثانية
، يحفز علـى انتشـار   في العقوبات وتنفيذ االحكام والتهاونالتقاضي، بطء اجراءات  – 6

  .اً، ويشكك في جهود مكافحة الفسادالفساد افقياً وعمودي
تملك الحكومة القسم االعظم من وسائل االعالم المرئيـة والمسـموعة والمقـروءه،     – 7
تدني كفاءة وسائل االعالم غير الرسمية ممثلة في الصحف الحزبية والمستقلة، وغيـاب  و

  .ضوعية والحياد في تناولها لقضايا الفسادالمو
ضـعف قـدراتها   و جهود مكافحة الفسـاد، لمجتمع المدني في ا مستوى اداء ضعف – 8

  .إلى حد كبير ومواردها المالية، واعتمادها على الدعم األجنبي
ضعف العالقة بين الهيئة وبين القطاع الخاص بالنظر إلـى حداثـة التجربـة والقصـور       – 9

القانوني الواضـح  
في تعريف الفسـاد  
وعدم االشارة إلـى  
القطاع الخاص في 

  .ثناياه
ــط  – 10 الخلــ

الواضـــح فـــي 
صالحيات المجالس 
المحلية وممارستها 
الدوار ذات طبيعة 
رقابيــة واشــرافية 
وتوجيهية، واخرى 
ذات طبيعة تنفيذيـة  

  ).لجان المناقصات(
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 االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

اليوجـد أثـر للقـاءات    (ضعف مستوى التنسيق بين عناصر المنظومة الوطنيـة   - 11
تبادل محدود للمعلومات والتقارير المتعلقة  –تشاورية منتظمة تحت مسمى مكافحة الفساد 

هوة بين وسـائل االعـالم    –الهواجس المتبادلة بشأن تضارب االدوار  –بمكافحة الفساد 
  ).وبين الهيئة وبقية اركان المنظومة

، وهذا االمر يثيـر العديـد مـن    لفسادحداثة تجربة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة ا – 12
  :القضايا أهمها

بذل الكثير من الجهود كي تتمكن من تعزيز ثقة المواطن بجدية إلى  حتاج الهيئةت –أ 
  جهود مكافحة الفساد، والقدرة على اقناعه باهمية الدور الذي تقوم به،

خبرات وقدرات وامكانيـات  بناء قدرات الهيئة واالستعانة ب التركيز على عملية –ب 
  بقية اطراف المنظومة في هذا المجال،

العالقة مع بقية اطراف المنظومة بمـا يسـهل عمليـة انسـياب تـدفق       ينتمت –ج 
  المعلومات من والى الهيئة،

االخرى في جهود مكافحـة الفسـاد، فـي     ضرورة االستفادة من تجارب الدول –د 
تقييم مدى مالءمة البناء التنظيمي للهيئـة للوفـاء   في تطوير تقنيات مكافحة الفساد و

  .بالمهام المكلفة بها
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 االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  )56األعراف،" (وال تفسدوا في االرض بعد اصالحها " 
والنسـل واهللا  وإذا تولى سعى في االرض ليفسد فيها ويهلك الحرث " 

  )205البقرة، " (ال يحب الفساد 
  )64المائدة، " (ويسعون في األرض فساداً واهللا ال يحب المفسدين " 
  )14النمل، " (فأنظر كيف كان عاقبة المفسدين " 
الذين طغوا في البالد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سـوط  " 

  اهللا العظيمصدق ) 11الفجر، " (عذاب، إن ربك لبالمرصاد 
 

  القسم الثالث
  اإلطار المفاهيمي والمنهجي لإلستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

المفاهيم واالطر المنهجيـة التـي    تتبنى االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد مجموعة من
يركـز هـذا   و. منها االستراتيجية تكونتمحتويات االقسام المختلفة التي  في ما بعدتحدد 

نشـرها،  إلـى   اتجاهات الرسالة القيمية التي تسعى االسـتراتيجية القسم على استعراض 
والرؤية الموضوعية الكفيلة بترجمة مضمون رسالتها، مـع تحليـل المفـاهيم واالطـر     

األسس الفكرية والقانونيـة   ةناقشلي وربطها بالسياق اليمني، مع مالمنهجية في سياقها الدو
اسـتعراض  و حسبان اعتبارات التعاون الدولي،االخذ في الوالتي تنطلق منها االستراتيجية 

  .االهداف المركزية التي تتوخى االستراتيجية تحقيقها
  المنطلقات الرئيسة لالستراتيجية - أوالً

  قيم الدين االسالمي الحنيف – 1
تشكل قيم الدين االسالمي الحنيف 
أساساً متيناً لهـذه االسـتراتيجية،   
فاالسالم هو الدين الرسمي للدولة 
بنص الدستور، والمصدر الوحيـد  
ــة    ــريعات، وكاف ــة التش لكاف
االستراتيجيات بما فيها استراتيجية 
فمكافحة الفساد والتصـدي  . ليم الدين االسالمي وقيمه النبيلةمكافحة الفساد تأتي منسجمة مع تعا

له بكل اشكاله تكتسب بعداً دينياً ومبدًأ ثابتاً في الشريعة االسالمية، ويزخـر القـرأن الكـريم    
بااليات التي تجعل مكافحة الفساد واجباً دينياً، ناهيك عن الكثير من االحاديـث النبويـة التـي    

ذا فان تعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد ببعده الـديني تعـد ركنـاً    ول. تصب في هذا االتجاه
أصيالً في هذه االستراتيجية، السيما وان سوء استغالل الوظيفة واالنحراف بها عن مسـارها  

  .المرسوم تعد جريمة تستوجب العقاب في الدنيا واالخرة
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 االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

  من مهام الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد
لة لمكافحـة  وضع استراتيجية وطنية شـام " 

الفساد وإعداد وتنفيذ األليات والخطط والبرامج 
 من قانون مكافحة الفساد 8/2م" المنفذة لها 

العامـة حرمـة، وعلـى    لالموال والممتلكات " 
الدولة وجميع افراد المجتمع صيانتها وحمايتها، 
وكل عبث بها او عدوان عليها يعتبـر تخريبـاً   
وعدواناً على المجتمع، ويعاقب كل من ينتهـك  

 من الدستور 19م " حرمتها وفقاً للقانون 

  منظومة التشريعات الوطنية - 2
ختلفـة إطـاراً   يشكل دستور الجمهورية اليمنية والتشريعات الوطنية المنظمة لعمل االجهـزة الم 

تشريعياً يضع االساس لبناء جهود مكافحة 
من دستور الجمهورية  19الفساد، فالمادة 

اليمنية جعلت حماية االموال والممتلكـات  
العامة وصيانتها واجباً على الدولة وجميع 

  .افراد المجتمع
وجاءت التشريعات الوطنية لتبلور هذه  

الرؤية الدستورية في شكل جملة من النصوص القانونية العقابية الواجبـة التطبيـق عنـد    
قـت  مضامين هذه التشريعات في ولى بعض إ وسيتم اإلشارة. العبث بها أو االعتداء عليها

، مع االكتفاء هنا بسردها مع التركيز على النصوص القانونية المباشرة التي تعاملت الحق
مع موضوع اإلستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والجهة المسئولة عن ذلك كمـا وردت  

بشأن مكافحة الفساد الذي خصت فيه الفقرة الثانيـة مـن    2006لسنة  39في القانون رقم 
الهيئـة الوطنيـة العليـا    المادة الثامنة 

وضـع   "لمكافحة الفسـاد بمسـؤولية   
لمكافحة الفساد إستراتيجية وطنية شاملة 

ليات والخطط والبرامج وإعداد وتنفيذ اآل
ن الـنص السـالف   ولذا فإ. "المنفذة لها 

نطالق الهيئة في اعداد هذه االسـتراتيجية ورسـم الخطـط    الذكر يشكل ركيرة قانونية ال
مـن   )3(وتصميم البرامج التنفيذية لها، وبما يمكنها من تحقيق االهداف الواردة في المادة 

ـ  من القانون) 8(، وممارسة المهام واالختصاصات الواردة في المادة القانون كمـا  . هذات
نظم عمل بقية اركان المنظومـة الوطنيـة   تنطلق هذه االستراتيجية من منظومة تشريعية ت

  :للنزاهة ومكافحة الفساد يأتي في مقدمتها
بشأن االقرار بالذمة المالية والذي أوكل المشرع مهمة تنفيـذه   2006لسنة ) 30(القانون رقم  -

 للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد قبل إنشاء الهيئة، ولذا يتكامل هذا القانون مع القـانون رقـم  
  .بشأن مكافحة الفساد من منظور وحدة الجهة المسؤولة عن تنفيذه 2006لسنة ) 39(
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  .بشأن المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية 2007لسنة ) 23(القانون رقم  -
  .بشأن المصادقة على اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد 2005لسنة ) 47(القانون رقم  -
  .بشأن مكافحة غسل االموال 2003لسنة ) 35(القانون رقم  -
  . بشأن السلطة المحلية وتعديالته 2000لسنة ) 4(القانون رقم  -
بشأن إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذيـة   1995لسنة ) 6(القانون رقم  -

  .العليا في الدولة
  .بشأن الجرائم والعقوبات 1994لسنة ) 12(القانون رقم  -
) 13(القانون رقـم   -

ــ ــأن  1994نة لس بش
  .االجراءات الجزائية

) 39(القانون رقـم   -
ــنة  ــأن  1992لس بش

ــزي   ــاز المرك الجه
  .للرقابة والمحاسبة

ــم  - ــانون رق ) 1(الق
ــنة  ــأن  1991لس بش

  .السلطة القضائية
) 19(القانون رقـم   -

ــنة  ــأن  1991لس بش
  .الخدمة المدنية

ــم  - ــانون رق ) 8(الق
ــنة  ــأن  1990لس بش

ــالي  ــانون المـ القـ
وتعديالته بالقانون رقم 

  .1999لسنة ) 50(
  .بشأن الصحافة والمطبوعات 1990لسنة ) 25(القانون رقم  -
بشأن إنشاء محاكم  1996لسنة ) 3(قرار رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء االعلى رقم  -

  .االموال العامة وتحديد اختصاصاتها

  2006سبتمبر  –رنامج االنتخابي لرئيس الجمهورية الب
  مكافحة الفساد خيار ثابت ومسار ال يتوقف –المحور الخامس 

مواصلة جهود مكافحة الفساد المالي واإلداري من خالل تطـوير سياسـات واليـات    
  :مكافحته على النحو التالي

  .مة الماليةذتطبيق قانون ال -1
  .وإنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد المالي واإلداريإصدار قانون مكافحة الفساد -2
  .تفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة وحماية المال العام وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب-3
تفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وإصدار التشريع الالزم الذي يكفل -4

بكافـة  وبحيث يقوم بموافاتهما  أن تكون تبعيته لرئاسة الجمهورية والسلطة التشريعية
سـير األداء المـالي واإلداري فـي كافـة األجهـزة       تقاريرة الخاصة بالرقابة على

  .والمؤسسات الحكومية وبما يكفل الحفاظ على المال العام 
تعديل قانون المناقصات والمزايدات وتعزيز استقاللية اللجنة العليا للمناقصات من -5

من أشخاص مشهود لهم بالنزاهة والكفـاءة تعنـى بالرقابـة    خالل إنشاء هيئة مستقلة 
  .وإقرار سياسات المناقصات وضمان الشفافية في نظم المناقصات

فـي   ةيتفعيل دور نيابات ومحاكم األموال العامة واستكمال بناها التحتية والمؤسس-6
لي بقية المحافظات وإعطاءها صالحيات كاملة للتعامل مع كافة قضـايا الفسـاد المـا   

  .واإلداري
  .محاسبة الفاسدين وتقديمهم للعدالة-7
تعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة في كافة نواحي العمل الحكومي ووضع التشريعات  -8

  . المنظمة له
تفعيل العمل باألدلة اإلرشادية للخدمات الحكومية والرسوم المتعلقة بهـا ونشـرها   -9

  .بالوسائل المتاحة
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  2007ابريل  –البرنامج العام للحكومة 
البناء المؤسسي للدولـة وتعزيـز    –المحور الثامن 

  االدارة الرشيدة ومكافحة الفساد
العمل على مساعدة هيئة مكافحة الفساد في بناءهـا  " 

سسي والتنظيمي لسرعة ممارسة مهامها الواردة المؤ
في القانون وتوفير الموازنـات التشـغيلية والبنيـة    

 ".التحتية لها 

  اإلرادة السياسية  – 3
دعامة رئيسة تستند اليها االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد،  يعد توافر االرادة السياسية

فالخطاب السياسي على مستوى رئاسة الدولة من خالل البرنامج االنتخابي، وكذا البرنامج 
  .العام للحكومة قد تضمنا صراحة دعم جهود مكافحة الفساد

  البرنامج االنتخابي لرئيس الجمهورية -3-1
اهللا صالح ببرنامجه االنتخابي في خضم االنتخابات الرئاسية التـي  تقدم الرئيس علي عبد 
، وقد تضمن البرنامج ستة عشر محوراً خصـص  2006ايلول /شهدتها اليمن في سبتمبر

مكافحة الفساد " فيها المحور الخامس لجهود مكافحة الفساد، حيث جاء هذا المحور بعنوان 
حور تسع نقاط فرعيه جاء فـي مقـدمتها   وتضمن هذا الم". خيار ثابت ومسار ال يتوقف 

تطبيق قانون الذمة المالية وإصدار قانون مكافحة الفساد وإنشاء هيئـة مسـتقلة لمكافحـة    
  .الفساد المالي واإلداري

بشأن مكافحة الفساد، ثم تشكيل الهيئة الوطنية  2006لسنة  39وجاء إصدار القانون رقم  
كترجمة فورية للبرنامج االنتخـابي لـرئيس    2007يوليو /العليا لمكافحة الفساد في تموز

فـي   القيادة السياسية العليا الجمهورية، وكدليل عملي على توافر ارادة قوية على مستوى
  .دعم جهود مكافحة الفساد

  البرنامج العام للحكومة - 2 – 3

قبل تشـكيل  اي  2007ابريل /مجلس النواب في نيسانإلى  قدمت الحكومة برنامجها العام
لهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بثالثة ا

أشهر تقريباً، وقد تضمن هـذا البرنـامج   
أربعة عشر محوراً، ركز فيها المحـور  

البنـاء المؤسسـي للدولـة    الثامن على 
. وتعزيز اإلدارة الرشيدة ومكافحة الفساد

وهذا المحور كما سنرى الحقـاً وثيـق   
الصلة بجوهر المهام التي تمارسها الهيئة 

االلتزام الحكـومي بـدعم الهيئـة    إلى  لمكافحة الفساد، ونكتفي هنا باالشارةالوطنية العليا 
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عن  الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وتأمين الموارد المالية الالزمة لها قبل االعالن الرسمي
تشكيلها، وهو االمر الذي يعكس توافر االرادة الحكومية في دعم جهود مكافحـة الفسـاد،   

  .ودعم الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في بناء قدراتها وتأمين مواردها المالية

  االجندة الوطنية لالصالحات الشاملة – 4
في كافة المجـاالت السياسـية   في سياق التزام الحكومة اليمنية باجراء اصالحات جذرية 

واالقتصادية واالجتماعية واالدارية، احتلت مكونات الشفافية ومكافحة الفساد مكانة متميزة 
ضمن المصفوفة التنفيذية الجندة االصالحات الوطنية، فمن اجمالي سبعة وعشرين مكوناً 

وانسـجاماً  . اًكونبحوالي ثالثة عشر م تضمنتها المصفوفة استأثر موضوع مكافحة الفساد
تم استكمال العديد من المكونات وثيقة الصلة بمكافحة الفساد مـن قبيـل اصـدار    مع ذلك 

بشأن االقرار بالذمة المالية في التاسع عشر مـن اغسـطس    2006لسنة  30القانون رقم 
، وهو القانون الذي ذكر اختصاص الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفسـاد باسـتالم   2006

وتنفيـذاً  . ذمة المالية قبل ان يتم تشكيلها او اصدار القانون الخـاص بانشـائها  اقرارات ال
لسنة  39للمكون العاشر من مصفوفة االجندة الوطنية لالصالحات تم اصدار القانون  رقم 

ليؤسس نقطة االنطالق الرئيسـة النشـاء    2006بشأن مكافحة الفساد في ديسمبر  2006
كي تمارس المهام المنصوص عليها   2007الفساد في يوليو  الهيئة الوطنية العليا لمكافحة

وعليه فان إعداد االستراتيجية الوطنية يأتي في سياق التزامات اليمن بـإجراء  . في القانون
اصالحات شاملة في كافة المجاالت االقتصادية والسياسية واالدارية كجزء مـن االجنـدة   

  .الوطنية لالصالحات
  لليمن مع شركاء التنمية االلتزامات الدولية – 5

مـة  في سياق الجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية لسد الفجوة التمويلية وحشد الموارد الالز
م 2006 والعشـرية م ، 2010م ـ  2006  ةالخطة الخمسي(برامج وخطط التنمية لتمويل  

شكلت لجنة فنية يمنية خليجية تتولى االعداد والتحضـير النعقـاد مـؤتمر     .)م2015ـ 
وكللت جهود الحكومة اليمنية بحشد التأييد والـدعم الـدولي  بنجـاح مـؤتمر     . المانحين

نـوفمبر  /تشـرين الثـاني   16-15المانحين الذي احتضنته العاصمة البريطانية لندن في 
عشرة منظمة قدمت تعهدات بلغت حـوالي  ن دولة وخمسة يخمس وعشربمشاركة  2006

تقـديم   ذلك وتال .م 2010ـ   2007مليار دوالر لتمويل البرنامج االستثماري للفترة  4,7
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تعهدات إضافية، رفعت إجمالي التعهدات المالية المخصصة لتلك الفترة إلـى أكثـر مـن    
المـانحون،   وفي مقابل هذه التعهدات الماليـة التـي قـدمها   . أمريكي خمسة مليار دوالر

أضحت اليمن مطالبة أكثر من ذي قبل بايجاد معالجة حقيقية لمكافحة الفساد الذي استشرى 
في كافة المرافق العامة، وعلى نحو بات يهدد إمكانية حصول اليمن على دعم اجنبـي اذا  

واقعية في هذا المجال، السيما وان العمل بالمؤشرات الستة للحكـم   اًلم تظهر اليمن جهود
مسبقة لحصول الـدول   اًيد الصادرة عن البنك الدولي اصبحت معيارية رئيسة وشروطالج

الدول والمؤسسات الدولية المانحة  النامية على المنح والقروض التنموية من قبل الكثير من
  .للمساعدات والقروض

ـ  اًولذا اصبحت جهود مكافحة الفساد، والتقدم المحرز في هذا الجانب، جـزء  مـن   اًرئيس
كاء التنمية، كما احتل مكون مكافحة الفساد، ودعـم الهيئـة الوطنيـة العليـا     م لشرلتزااال

. لمكافحة الفساد مكانة متقدمة في برامج الدعم التي تحظى باالولوية لدى شركاء التنميـة 
ومن هذا المنطلق يمثل التعاون بين اليمن وبين شركاء التنمية من دول ومنظمات دولية او 

  .رئيسة النطالق االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في الجمهورية اليمنيةاقليمية دعامة 
  التشريعات الدولية ممثلة في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد – 6

أدرك المجتمع الدولي خطورة الفساد وتداعياته السلبية على التنميـة بأبعادهـا المختلفـة،    
مية التي وضعت اللبنات األولى لجهود مكافحة الفساد، فانطلقت العديد من المبادرات اإلقلي

، واتفاقيـة  )1996(ومن أهم هذه المبادرات واآلليات االتفاقية األمريكية لمكافحة الفسـاد  
، )1997(مكافحة رشوة الموظفين العموميين األجانـب فـي تعـامالت العمـل الدوليـة      

ن والدول األعضـاء فـي االتحـاد    واالتفاقية األوربية لمكافحة الفساد المتضمنة الموظفي
  ). 1999(، ومجلس اتفاقية القانون األوربي الجنائي لمكافحة الفساد )1997(األوربي 

وانسجاماً مع هذا االدراك اطلقت االمم المتحدة جهودها المعلنة لمحاربة الفساد فـي عـام   
بهدف وضع قضية مكافحة الفساد في سياقها العالمي، وايجاد نوع مـن التوافـق    1997

وكللت هذه الجهود باصـدار اتفاقيـة االمـم    . الدولي حول مجموعة من اآلليات لمكافحته
، ودخولها حيز النفاذ فـي الرابـع   2003اكتوبر /في تشرين االولالمتحدة لمكافحة الفساد 
وتعد هذه االتفاقية بكل المقاييس الوثيقـة الوحيـدة   . 2005ديسمبر /عشر من كانون األول

التي عكست االجماع الدولي غير المسبوق حول خطورة الفساد كظـاهرة تهـدد التنميـة    
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  أهداف اتفاقية االمم المتحدة لمكافحة الفساد
منـع ومكافحـة   إلى  ترويج وتدعيم التدابير الرامية: االول 

  الفساد بصورة أكفأ وانجع،
ترويج وتيسير ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية : الثاني

ـ    ي مجـال  في مجال منع ومكافحة الفساد، بما فـي ذلـك ف
  استرداد الموجودات،

تعزيز النزاهة والمساءلة واالدارة السليمة للشـؤون  : الثالث
  .العمومية والممتلكات العمومية

 

المسـتوى  إلـى   د من سياقها الـداخلي واالصالح بمفهومها الشامل، كما نقلت قضية الفسا
رحبه لدور أقوى للمجتمع الدولي في محاربة الفساد على المسـتوى   اًقالدولي، وفتحت افآ

 التـدابير الراميـة  دعم إلى  وتوخت االتفاقية تحقيق ثالثة اهداف رئيسة تنصرف. الداخلي
منع ومكافحة الفساد، وتيسـير  إلى 

ودعم التعاون الـدولي، وتعزيـز   
  .النزاهة والمساءلة

وتتضمن هـذه االتفاقيـة إحـدى     
وسبعين مادة عالجت العديـد مـن   
القضايا والمحاور االساسـية فـي   

الفصل : ثمانية فصول رئيسية هي
التجـريم وانفـاذ   : ية، الفصـل الثالـث  التدابير الوقائ: احكام عامة، الفصل الثاني: االول

استرداد الموجـودات، الفصـل   : التعاون الدولي، الفصل الخامس: القانون، الفصل الرابع
: آليات التنفيذ، الفصل الثـامن : المساعدة التقنية وتبادل المعلومات، الفصل السابع: السادس

  .أحكام ختامية
وعلى وجه العموم تضمنت االتفاقية احكاماً متعددة تمثل في مجملها تطوراً نوعيـاً علـى   
صعيد وسائل وادوات المكافحة والمفاهيم واآلليات التي تتجاوز آليات المكافحـة التقليديـة   

  . السيما في الشق المتعلق بنقل وتهريب االموال المتحصلة عن جرائم الفساد
التفاعل مع جهود التعاون الدولي في هذا المجال، وضـمن  وفي سياق حرص اليمن على 

التزامها بالشرعة الدولية في مجال مكافحة الفساد، صادق البرلمان اليمني علـى اتفاقيـة   
 ، كما كللت المصادقة النهائية عليها2005يونيو /االمم المتحدة لمكافحة الفساد في حزيران

 .اغسطس من السنة ذاتها/في ابالصادر  2005لسنة ) 47(بموجب القانون رقم 

وال ريب ان هذه االتفاقية بموادها كاملة تشكل إطاراً عاماً وافقت الـيمن علـى االلتـزام    
بكافة مضامينها وبنودها، ولذا فان االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفسـاد، تنطلـق مـن    

لمكافحـة الفسـاد،   منظومة التشريعات الوطنية، وبما ينسجم مع بنود اتفاقية االمم المتحدة 
ال انفاذ القانون علـى  وبحيث تعمل الهيئة في احد االبعاد الرئيسة النشطتها السيما في مج

مة بين التشريعات الوطنية وبين مضامين اتفافية االمـم المتحـدة لمكافحـة    تحقيق المواء
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لمتحدة التـي  وإعداد هذه االستراتيجية يأتي منسجماً مع االتجاه العام التفاقية االمم ا. الفساد
بان تقوم كل دولة طرف، وفقاً للمبـادئ  ) " 5/1(تنص مادتها الخامسة في فقرتها االولى 

لة منسقة لمكافحة الفساد، عا، بوضع وتنفيذ أو ترسيخ سياسات فاالساسية لنظامها القانوني
تعزز مشاركة المجتمع وتجسد مبادئ سيادة القانون وحسن ادارة الشـؤون والممتلكـات   

  ".ية والنزاهة والشفافية والمساءلة العموم
  اإلطار المفاهيمي  –ثانياً 

 National Integrityتتبنى اإلستراتيجية مفهوم المنظومة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفسـاد 

and Anti-Corruption System ،    وعلى النحو الذي تم تطويره في سـياق جهـود منظمـة
هذا المفهوم بإطار تحليلي يركز علـى اسـباب   ويزودنا . 2000الشفافية الدولية في عام 

ويتضـمن  . الوطني الفساد ومدى كفاية وفاعلية االصالح وجهود مكافحة الفساد في السياق
هذا المفهوم المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي تملك القدرة للعمـل معـاً للوفـاء    

ويمكـن  . لفساد وسوء االدارةبمعايير عالية ودائمة للشفافية والمساءلة، ومستويات متدنية ل
تجسيد هذا المفهوم في شكل بناء حيث تمثل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية أعمدتـه  

إلى  ويشير هذا المفهوم. التي يتم تأسيسها على القواعد المتمثلة في القيم والوعي المجتمعي
صـاب أحـد   وحـين ي . االعتماد المتبادل بين أعمدته في خضم معركة الكفاح ضد الفساد

االعمدة بالضعف والوهن، فان البناء اليسقط، لوجود هذا االعتماد المتبادل اذ تسهم بقيـة  
لكن حين تصاب العديد . االعمدة في حمل ذلك الجزء من السقف الذي يقع فوق هذا العمود

ولـذا فـان   . ان تحمل السقف من االعمدة بالضعف والوهن، فان بقية االعمدة ال تستطيع
ـ  اًطلبزيز وتقوية المبنى بأكمله يصبح متعإلى  لحقيقي الرامياالصالح ا لنجـاح   اًمركزي

  . جهود مكافحة الفساد
وانسجاماً مع هذا المفهوم تتضمن المنظومة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد مجموعة من 
االعمدة والركائز االساسية التي تأخذ على عاتقها مهام مكافحة الفسـاد فـي الجمهوريـة    
اليمنية، ويأتي في مقدمتها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والجهاز المركزي للرقابة 

ة، الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات، اللجنـة العليـا للمناقصـات    والمحاسب
والمزايدات، وزارة المالية، وزارة الخدمـة المدنيـة، وزارة الشـؤون القانونيـة، وزارة     
الداخلية، وزارة العدل، وزارة االعالم، نيابة االموال العامة، محـاكم االمـوال العامـة،    
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، مجلس النواب، مجلس الشورى، ناهيك عن االعمـدة  )ئرة الدستوريةالدا(المحكمة العليا 
 اإلعـالم والركائز غير الحكومية ممثلة في المجتمع المدني والقطاع الخـاص ووسـائل   

من هـذا   اًرئيس اًويصبح تعزيز قدرات هذه االعمدة، والتنسيق بين ادوارها جزء. األهلية
  .جيةمن اهداف االستراتي اسياًسأ اًالمفهوم وهدف

  الوطنية لمكافحة الفساد اإلستراتيجية إعدادجية منه -اً ثالث
اسـتراتيجي   إطـار  إعـداد الوطنية لمكافحة الفساد في نهاية المطاف  اإلستراتيجيةتنشد 

المختلفـة   األدوارلمكافحة الفساد، مع تصميم خطة عمل قابلة للتنفيذ ترسم  األبعادمتكامل 
فاعلة المكونة للمنظومة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد، ال األطرافالتي ينبغي ان تؤديها 

الذي يعني، وكاتجاه عام تتبناه الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، بـان هـذه    األمروهو 
الوطنية وخطتها التنفيذية طالما  اإلستراتيجية إعدادتعد شريك رئيس وفاعل في  األطراف

بالتعاون مع الهيئة الوطنية  اإلستراتيجيةامين هذه وانها ستتحمل بالضرورة عبئ تنفيذ مض
بين العناصـر المكونـة    األدواروانطالقاً من القناعة الكاملة بتكامل . العليا لمكافحة الفساد

لمكافحة الفسـاد قـد    العليا للمنظومة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد، فان الهيئة الوطنية
، تأسيساً التجاه رئيس في الفاعلة لكافة األطراف المعنية عتمد على المشاركةي تبنت منهجاً

ان مكافحة الفساد مسؤولية الجميع وبحيث تظـل  مكافحة الفساد ينطلق من فرضية مفادها 
  .الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد مسئولة عن وضع السياسات وتنسيق األدوار 

 الرسالة والرؤية –رابعاً 
  .م النزاهة وتطوير نظم الشفافية والمساءلةتعزيز قي: الرسالة – 1
بناء مؤسسات قوية وفاعلة في مكافحة الفساد، وتعزيـز ثقـة المـواطن     :الرؤية – 2

  .بمؤسسات الدولة
المفـاهيمي   اإلطـار رئيساً تنبثق منه بقية مفردات  اًهذه الرؤية وهذه الرسالة تشكل إطار

  .الوطنية لمكافحة الفساد لإلستراتيجيةوالمنهجي 
  األهداف الرئيسة لإلستراتيجية -خامساً 

الوطنيـة ذات   اإلصـالحات تتوخى اإلستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تعزيز منظومة 
 األهـداف مـن   اإلسـتراتيجية  أهداف تنبثقالصلة بمفاهيم الحكم الجيد، وفي هذا السياق 
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والتي ورد ذكرها فـي   2006لسنة ) 39(اد رقم المحورية التي ينشدها قانون مكافحة الفس
  :، والتي تتلخص في التالية الثالثةالماد

منع الفساد ومكافحته ودرء مخاطره وآثاره ومالحقة مرتكبيـه وحجـز واسـترداد     - 1
  .األموال والعائدات المترتبة عن ممارسته

ة واإلدارية بما يكفـل  إرساء مبدأ النزاهة والشفافية في المعامالت االقتصادية والمالي - 2
  .تحقيق اإلدارة الرشيدة ألموال وموارد وممتلكات الدولة واالستخدام األمثل للموارد 

تفعيل مبدأ المساءلة وتعزيز الدور الرقابي لألجهزة المختصة والتيسير علـى أفـراد    - 3
  .السلطات المعنيةإلى  المجتمع في إجراءات حصولهم على المعلومات ووصولهم

تشجيع وتفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المـدني فـي المشـاركة الفاعلـة      - 4
والنشطة في محاربة الفساد ومكافحته وتوعية أفراد المجتمع بمخـاطره وتوسـيع نطـاق    

  .المعرفة بوسائل وأساليب الوقاية منه
امج تعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الدولية واإلقليمية في البـر  - 5

  .مكافحة الفسادإلى  والمشاريع الدولية الرامية
 أهدافالمتحدة لمكافحة الفساد تضع نصب عينيها ثالثة  األممفان اتفاقية  ذاته السياق وفي

  :إلىرئيسة تنصرف 
  .وأنجعترويج وتدعيم التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد بصورة أكفأ  -1
الدولي والمساعدة التقنية في مجال منع ومكافحة الفساد، ترويج وتيسير ودعم التعاون  -2

  .ي ذلك في مجال استرداد الموجوداتبما ف
  .مةاوالممتلكات العاإلدارة السليمة للشؤون وتعزيز النزاهة والمساءلة  -3

هذه االهداف اذاً تشكل إطاراً عاماً تنبثق منه االهداف الرئيسـة لالسـتراتيجية الوطنيـة    
  :تتمثل فيالتي ود لمكافحة الفسا

إدارية ومؤسسية واضحة لتعزيز  آلياتتطوير صياغة منظومة قانونية فاعلة، و  -أوالً
  .المساءلة والوقاية من الفساد و منع  ممارسته

اجراءات واضحة ودقيقة لتحديد قضايا الفساد والتحقيق بشأنها وتعقب وضع  –ثانياً
  .مرتكبيها
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قيم النزاهة والشفافية، وتحض على المساءلة والمحاسبة، خلق بيئة مجتمعية تناصر  -ثالثاً 
  .وتناهض اي ثقافة متسامحة مع الفساد

  .بناء قدرات المنظومة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد –رابعاً 
الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد، المنظومة  اطرافتحقيق التناغم في أداء  -اً خامس

  .الفسادوتنسيق ادوارها في جهود مكافحة 
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والمیادین الوظیفیةالعمل الرئیسة مجاالت 
لإلستراتیجیة الوطنیة لمكافحة الفساد

١١

  منعالوقایة وال

  التوعیة
والتثقیف

المالحقة  
إنفاذ القانونو

  

  القسم الرابع
  مكونات اإلستراتيجية ومجاالت العمل الرئيسة

 انسجاماً مع المفاهيم والمنهجيات المعاصرة في مكافحة الفساد، وتلبية لمتطلبات األهداف
هذا القسم يتضمن المكونات الرئيسة لإلستراتيجية التي  اإلستراتيجية المذكورة سلفاً، فإن

ميادين الوظيفية الرئيسة الثالثة ممثلة في الوقاية والمنع، وانفاذ تنصرف نحو المجاالت وال
عن مكون رابع مساند للمكونات الوظيفية الثالثة السابقة القانون، والتوعية التثقيف، فضالً 

  :يلي واستناداً الى ذلك فان مكونات هذا القسم تضم بين دفتيها ما .وهو مكون بناء القدرات
  .ارستهالوقاية من الفساد ومنع مممكون : المكون األول

  .مكون إنفاذ القانون:  كون الثانيالم
  .مكون التوعية والتعليم والتثقيف والمشاركة المجتمعية: المكون الثالث
  .مكون بناء القدرات: المكون الرابع
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  ومنع ممارسته ون الوقاية من الفسادمك
  :الهدف االستراتيجي

صياغة منظومة قانونية وتطوير آليات إدارية ومؤسسية واضحة 
  .لتعزيز المساءلة والوقاية من الفساد ومنع ممارسته

  :األهداف الفرعية
والتداخل القائم في مهام أطراف المنظومـة الوطنيـة    التضاربإزالة  -

  .وتنسيق األدوار بينهم
  التشريعات التي تعيق جهود مكافحة الفساد حصر -
  استكمال اإلطار التشريعي الداعم للشفافية ومكافحة الفساد -
  مة بين التشريعات الدولية والتشريعات المحليةقيق المواءتح -
  تطوير البنية التنظيمية وتبسيط اإلجراءات اإلدارية والمالية -
  ترسيخ أخالقيات وقيم ممارسة الوظيفة العامة -
  عزيز الشفافية في التعيين والتوظيف وفقاً لمبادئ التنافس والجدارةت -
  تطوير آليات الرقابة على األنشطة اإلدارية والمالية والسياسية -
  تحسين المستوى العام لألجور والمرتبات وفق اإلمكانيات المتاحة -
  تعزيز الشفافية في اإلجراءات المالية الحكومية -
  .الفساد وتمنع حدوثه تعزيز اإلجراءات التي تقي من -

  المكون األول
  الوقاية من الفساد ومنع ممارسته 

  
يعد مكون الوقايـة  
من الفسـاد ومنـع   
ــة   ــته نقط ممارس
االنطالق الرئيسـة  
ــاء إســتراتيجية  لبن
ــالم  ــحة المع واض
لمكافحة الفساد فـي  
الــيمن، إذ انـــه  

معالجة إلى  ينصرف
جزء من االختالالت 
اإلدارية والمؤسسية 
التي تخلـق بكـل   

مواتية المقاييس بيئة 
الفرص التـي   لنمو

الفسـاد مـن   تمكن 
سيركز هذا القسـم علـى االتجاهـات    . االنتشار والتوسع على المستويين الرأسي واألفقي

الرئيسة واإلصالحات الضرورية ومجاالت العمل األساسية لجهود مكافحـة الفسـاد فـي    
مجال الوقاية ومنع ممارسة السلوكيات الفاسدة تحقيقاً لهدف استراتيجي واضـح المعـالم   

منظومة قانونية وتطوير آليات إدارية ومؤسسية واضحة لتعزيـز  صياغة إلى  ينصرف
  .المساءلة والوقاية من الفساد و منع  ممارسته
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  :السياسات واألدوات
ستركز الهيئة على تحقيق الهدف االستراتيجي لهذا المكون من خالل إتباع مجموعة مـن  

البيئة التي تمكن الفساد  السياسات واألدوات التي من شأنها في نهاية المطاف ان تقلص من
باإلطار التشـريعي ألداء   وتتنوع هذه السياسات لتشمل األبعاد وثيقة الصلة. من االنطالق

ممارسة العملية اإلدارية والتـي يـأتي فـي    المنظومة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد، و
ـ    ات الماليـة مقدمتها السياسات التنظيمية والرقابية وسياسات التوظيف والتعيـين والسياس

  . وسياسات المراجعة والتقييم
  السياسات التشريعية –أوالً

  :تحقيق التاليإلى  وتنصرف السياسات التشريعية
مراجعة االطار القانوني لمكافحة الفساد في اليمن، والوقوف على أوجه القصور فيه،  – 1

وتحديد الجوانب التي يمكن ان يترتب عليها تضارب في ادوار بعض عناصر المنظومـة  
وفي هذا السياق فان عناصر القانون الداخلي المنظمـة ألنشـطة   . الوطنية لمكافحة الفساد

ومكافحـة   المنظومة الوطنية للنزاهة
الفساد، والقـوانين األخـرى وثيقـة    
الصلة بإجراءات التحقيق والتقاضي 
ينبغي ان تكون محالً لالهتمام فـي  
هذه المراجعة، وفـي مقدمـة هـذه    
القوانين قـانون مكافحـة الفسـاد،    

القانون المـالي،  وقانون الذمة المالية، وقانون الخدمة المدنية، وقانون السلطة القضائية، و
قانون الجـرائم والعقوبـات،   والعليا،  التنفيذية محاكمة شاغلي الوظائف إجراءاتقانون و
، وقانون مكافحة قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبةوقانون اإلجراءات الجزائية، و

  ...غسل األموال
ريعات بهدف تطويرها وتحسينها، وتعزيز فاعليتهـا،  اقتراح التعديالت على هذه التش - 2
  . في األدواريد من التنسيق خلق مزو

  قوانين تعيق جهود مكافحة الفساد في اليمن
إجراءات  بشأن 1995لسنة ) 6(القانون رقم  - 

السـلطة  وظـائف   محاكمـة شـاغلي  اتهام و
  . العليا في الدولة التنفيذية
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القصور في قانون مكافحة الفسـاد، وبالـذات المـواد ذات الصـلة      إلصالحالسعي  – 3
أوجـه   ةوإزال بتعريف الفساد، ونطاقه،

  .التعارض في عالقته بالقوانين األخرى
السلطة القضائية بما إصالح قانون  – 4

عن السـلطة   استقاللية القضاءمن يعزز 
  .التنفيذية

لسـنة   6القانون رقم  السعي لتعديل – 5
محاكمة شـاغلي  إجراءات بشأن  1995

بما من شـأنه  الوظائف التنفيذية العليا، 
  . التي تعيق جهود مكافحة الفساد األسبابإزالة 

فـي مقـدمتها قـانون     اقتراح التشريعات التي تحتاج اليها المنظومة القانونية، والتي يأتي -  6
  . حرية الوصول إلى المعلومة، وقانون حماية المبلغين ومطلقي الصافرات والشهود والخبراء

مة بين التشريعات اليمنية لمكافحة الفساد، وبين التشريعات الدولية وفي تحقيق المواء – 7
  .مقدمتها اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد

  سياسات تنظيمية وإدارية – ثانياً
تبسيط اإلجراءات اإلدارية والتوعية بها، ونشرها في الركن الخاص باإلعالن في كـل   –

  مؤسسات الجهاز اإلداري والقطاع الخاص، 
  .ضمان وضوح التعليمات الخاصة بالرسوم والغرامات وااللتزامات المالية وإجراءات السداد –
التي تحدد للموظفيين العمـوميين ومـوظفي القطـاع     وك الوظيفيمدونات السلإعداد  -

الخاص مجموعة األنماط السلوكية 
والقيم التي ينبغي مراعاتها أثنـاء  
أداء مهامهم الوظيفية سواء كانـت  
ذات صلة مباشرة او غير مباشرة 
بالجمهور والمستفيدين، مع ربـط  

بنظـام إجرائـي   مدونات السلوك 
لتي تدفع ، وتوفير الحوافز اواضح

  عناصر نظام النزاهة في العمل
  )مدونة السلوك (

شرف تتضمن اخالقيات العمل في اطار  ميثاقهي 
الوظيفة العامة او الخاصة، تحدد للعاملين مجموعة 

أثنـاء اداء   السلوكيات والقيم التي ينبغي مراعاتهـا 
مهامهم وفي عالقتهم بالجمهور، وربط هذا الميثـاق  

 .بنظام واضح لتطبيق مبدأ الثواب والعقاب

قوانين تفتقر إليها المنظومة الوطنية 
  للنزاهة ومكافحة الفساد في اليمن

  قانون الحق في الوصول إلى المعلومة -
 قانون حماية المبلغين ومطلقي الصافرات -
 قانون تعريف منع او حل تضارب المصالح -
قانون المبادئ الرئيسة لصناع القرار فـي االدارة   -

الموضوعية، الحياد، المسـاواة، التعهـد   (العامة 
  ...)بتبرير التصرف
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الموظفين نحو تعزيز ثقافة محاربة الفساد وتبني قيم النزاهة والشرف من خـالل تكـريم   
  الشرفاء والنزيهين في مناسبات علنية تخصص لهذا الغرض، 

إلزام الجهات المختلفة في الجهاز اإلداري للدولة ومؤسسات القطاع الخـاص بإعـداد    –
لفساد وتقويض الوساطة والمحسوبية وتقـديمها  خطتها الداخلية لتعزيز النزاهة ومكافحة ا

  .للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد
  سياسات في مجال التوظيف والتعيين –اً لثثا
معيار الكفاءة والقدرة على التعامل إلى  موظفين في اإلدارات التنفيذية استناداًاختيار ال – 1

  . مع المستفيدين
اعتماد اإلعـالن والتنـافس    – 2

ئيســة للتعيــين فــي كقواعــد ر
في كافـة مؤسسـات    الوظائف 

  . الجهاز اإلداري للدولة
  : أدوات مساندة 

اإلعــالن المســتمر عــن  -
الوظائف الشاغرة في المواقـع  

 .ووسائل اإلعالم االلكترونية،

  .تقدم للوظائف الشاغرة الكترونياًإتاحة المجال لل - 
  

   

  النزاهة - مبدأ أصيل في مكون المنع
هي منظومة القـيم المتعلقـة بالصـدق واألمانـة     : النزاهة

وهي تقتضي افصاح الموظف العـام  . واالخالص في العمل
عن ممتلكاته قبل تولي مهام وظيفتـه، واالعـالن عـن اي    

بين مصالحه الخاصة وبـين المصـلحة    تضارب قد ينشاء
وهذه القيم تشمل حرص الموظف على رفـض اي  . العامة

من مصدر خارجي للقيام بأي عمل يؤثر ) رشوة(مقابل مالي 
  على المصلحة العامة أو يؤدي إلى إهدار المال العام
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  سياسات رقابية –اً رابع
تعد المناقصات والمزايدات الحكومية مصدر رئيس لتعزيز الفساد، ولذا فان الجهود ستركز   – 1

  :على التالي
إحكام الرقابة على إجراءات المناقصات والمزايدات الحكومية ابتدأ مـن إعـداد كـراس     –1- 1

المواصفات، والكلفة التقديرية، مروراً باإلعالن، وتسليم العطاءات، والتحليل الفنـي، ووصـوالً   
  .إلى إرساء المناقصة

  .البيع والشراءالمناقصات وعقود  إبرامإلزام الجهات المختلفة بالشفافية في  -
حق االطالع على العقود  اإلعالممنح الجمهور ومنظمات المجتمع المدني ووسائل  -1-2

  .لمزايداتالحكومية ووثائق المناقصات وا
  .الرقابة والتفتيش في مؤسسات الدولة وضمان حماية موظفيها إداراتتعزيز دور  – 2
  .في عملية الرقابة على حركة التحويالت المصرفية األموالتعزيز دور وحدة غسل  – 3
ال استالم إقـرارات الذمـة   تحديد ممتلكات وأصول الموظف العام من خالل استكم – 4

  .المالية وتحديثها
  . سات المجتمع المدني ألنشطة المؤسسات العامةتعزيز مراقبة المواطنين ومؤس - 5
  : أدوات مساندة 

استحداث نظام اإلبالغ عن الشكاوى بشأن أنشـطة مؤسسـات الجهـاز اإلداري     -
 .والوحدات االقتصادية الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص

ومات الخاصة بتلك إنشاء المواقع االلكترونية التي تنشر باستمرار البيانات والمعل -
 .وتحديثها بصفة دورية، نشطةاأل

عرض المناقصات والمزايدات في المواقع االلكترونية وتنظـيم إمكانيـة التقـدم لهـا      - 
  .الكترونياً
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  مكون الوقاية من الفساد ومنع ممارسته
  فاعلون رئيسيون 

ý  العليا لمكافحة الفسادالهيئة الوطنية 
ý الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة  
ý وزارة المالية  
ý وزارة الخدمة المدنية 
ý اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات 
ý الهيئة العليا للرقابة على المناقصات 
ý المجالس المحلية 
ý شركاء التنمية 

  شرائح مستهدفة
ý كافة المشمولين بإقرارات الذمة المالية 
ý ناقصات والمزايداتكافة لجان الم  
ý  كادر إدارات الرقابة والتفتيش  
ý  الشؤون الماليةإدارات كادر  
ý  شؤون الموظفينإدارات كادر  
ý المجالس المحلية  
ý القطاع الخاص  

 

  سياسات مالية –اً خامس
  :تنصرف اإلستراتيجية في جانب السياسات المالية إلى

ية، إعداد موازنات الجهاز اإلداري والوحـدات االقتصـاد  فافية بشأن قواعد تعزيز الش -
وإجراء نقاشـات منطقيـة بشـأنها،    

  .لخاصةوإلغاء الموازنات ا
ــي   - ــتوى المعيش ــين المس تحس

للموظفين العموميين، وهـو األمـر   
الذي يتطلـب إعـادة النظـر فـي     
المستوى العام لألجـور، وتحسـين   
المرتبات في سلم األجـور السـيما   

  .للعاملين في المراتب الدنيا
فق تعزيز الشفافية في متابعة تـد  -

  .إيرادات الصناعات االستخراجية
والمكآفاءت الماليـة  صرف الحوافز  - 

استناداً إلى معايير شـفافة وواضـحة   
  .بنية على معدالت االداء واالنجازوم

  :أدوات مساندة
تصميم نافذة الكترونية لالطالع  -

على مشروع الموازنـة قبـل   
 .مجلس النوابإلى  اإلحالة

إعداد بيان مالي سنوي معلـن   -
  .بإيرادات النفط وأوجه اإلنفاق

  والتقييمسياسات في مجال المراجعة  –ساً ساد
مراجعة ممارسات وإجراءات مؤسسات الجهاز اإلداري للدولة ومؤسسات القطاع  -

تي تقي من الفسـاد  الخاص، ومساعدتهم على التنفيذ الفاعل والسليم للتوصيات ال
 . في المؤسسات العامة والخاصة وتمنع حدوثه

 .ير الشفافية والنزاهةفقاً لمعايالتقويم الدوري ألداء الموظفين و -
اإلجراءات التي تمنع حدوث ممارسـات  إبالغ مؤسسات الدولة وللقطاع الخاص ب -

  .الفساد
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  :أدوات مساندة
  .ارسات وإجراءات عينة من المؤسساتإعداد الدراسات الدورية حول مم -
  .ورش العمل التي تعزز قيم النزاهةعقد الندوات و -
  .سنوية وتكريمهم في احتفاالت عامة ار الموظفين النزيهيين بصفةاختي -
  .ية وثالث مؤسسات خاصة بصفة سنويةتكريم ثالث مؤسسات حكوم -
  .إبراز أكثر ثالث مؤسسات شهدت ممارسات للفساد بصفة سنوية –
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  الثاني مكونال
  القضائية والمتابعةإنفاذ القانون 

  

  
  

   

  مكون إنفاذ القانون والمتابعة القضائية
  :الهدف االستراتيجي

إجراءات واضحة ودقيقة لتحديد قضايا الفساد والتحقيق بشأنها وتعقب صياغة 
  .مرتكبيها

  :األهداف الفرعية
تأسيس تدابير فاعلة بشأن اإلبالغ عن قضايا الفساد وتبادل المعلومات ذات الصلة  -

  .بالفحص والتدقيق
  .تطوير آليات التحري واالستدالل وجمع المعلومات بشأن قضايا الفساد -
  .وير آليات التحقيق وتقنياتهتط -
  .تعزيز كفاءة القضاء في التعامل مع قضايا الفساد -
  .تعزيز التنسيق بين الجهات العاملة في مجال إنفاذ القانون -
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  إنفاذ القانون والمالحقة القضائيةمكون 
  فاعلون رئيسيون 

ý رئاسة الجمهورية 
ý مجلس النواب 
ý الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد  
ý الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة 
ý  وحدة غسل االموال(البنك المركزي( 
ý وسائل االعالم  
ý  للرقابة على المناقصاتالهيئة العليا 
ý  اقسام الشرطة واجهزة البحث 
ý نيابة االموال العامة 
ý محاكم االموال العامة 
ý  الدائرة الدستورية(المحكمة العليا( 
ý شركاء التنمية 

  شرائح مستهدفة
ý  من صدر بحقهم بالغ بشأن جريمة كافة

فساد أو إثـراء غيـر مشـروع مـن     
 .الموظفيين العموميين

ý اء القدراتأطراف المنظومة في بن. 

مفـردات   مكافحة الفساد، إذ يركز علـى  يتناول هذا القسم البعد الوظيفي الثاني من أبعاد
مكون إنفـاذ القـانون والمالحقـة    

جهـود  إلى  القضائية، أي ينصرف
مكافحة الفساد من الناحية االجرائية 
بالنسبة لممارسات الفساد التي تمـت  
من الناحية الفعلية، او التـي يـدور   

وتسـعى  . أن إمكانية حدوثهاشك بش
إلـى   الهيئة من خالل هذا المكـون 

تحقيق هدف استراتيجي يتمثل فـي  
صياغة منظومـة قانونيـة فاعلـة    
واجراءات واضحة ودقيقة لتحديـد  
قضايا الفساد والتحقيق بشأنها وتعقب 

وبنفس آلية المعالجة التي . مرتكبيها
، فان تحقيق السابقمكون التمت في 

تراتيجي يمكـن ان  هذا الهدف االس
بني مجموعـة مـن   يتم من خالل ت

، السياسات ذات الصلة بانفاذ القانون
 القضـائية  وتنسيق سياسات المالحقة

  .ا المختلفة، في مراحله
  القانون إنفاذسياسات  – أوالً

  :إلى الوفاء بالتالي وتنصرف سياسات تنسيق المالحقة وانفاذ القانون
  :ما يلي في مجال الشكاوى واالبالغ يتطلب االمر – 1
وضع آليات واضحة لتلقي شكاوى الموظفين والمواطنين واالبالغ عن حاالت الفسـاد   -

  .والتعاطي معهاتسجيلها إجراءات المختلفة و
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ــة  – ــرامج لحماي ــوير ب  تط
الخبراء والشهود والمبلغين عن 

  .حاالت الفساد
 وإجـراءات معايير  وضع – 2

لتي قضايا االواضحة في ادارة 
تدخل في نطاق االختصـاص  

  .التحري بشأنهاويتعين مباشرة 
تطوير آليات الفحص والتدقيق وتعزيز التنسيق بين الهيئة وبـين الجهـاز المركـزي     –3

  .ات الجهاز ومخرجاته في هذا الشأنات وخبروالمحاسبة بهدف توظيف إمكانللرقابة 
  :في مجال التحري واالستدالل سيتم التركيز على –4
او في بقيـة اركـان   تطوير قدرات االجهزة العاملة في مجال التحري، سواء في الهيئة  –

   .الوطنية للنزاهة ومكافحة الفسادالمنظومة 
توظيف تقنيات فاعلة للتحري، واستخدام العمليات المختلفة التي تعتمد على تكنولوجيـا   -

وتطبيقات نظم المعلومات، وتمكن اجهزة التحري من تشخيص واقتفاء اثر الفساد، وجمـع  
  .او لم يتم عنه اإلبالغالموثوقة بشأنه سواء تم  واألدلةأكبر كم من المعلومات 

تحقيق أكبر قدر ممكن من التنسيق بين االجهزة العاملة في مجـال التحـري وجمـع     -
 البحث الجنائي، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسـبة، الهيئـة  (البيانات والقرائن المختلفة 
  ).الوطنية العليا لمكافحة الفساد

ومواكبة اي تطور تكنولـوجي  تطوير آليات التحقيق،  يتطلب االمرفي مجال التحقيق  –5
  .لجنائي والماليالتحقيق ا أساليب في
  :اصالح المنظومة القضائية من خالل في مجال التقاضي يتطلب االمر –6
  .تصادية الراهنةإعادة النظر في كادر القضاء بما يتالئم مع الظروف االق -
متخصصة مختصة بالنظر في قضايا الفساد المحالة مـن  إنشاء محاكم وشعب استئنافيه  -

  .الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد
  .بما يضمن كفاءة واستقامة القضاء تفعيل آليات التفتيش القضائي -
  

  المساءلة - العملعناصر نظام النزاهة في 
هي قيام الموظف بتقديم تقارير دورية عن كيفية اسـتخدام  
صالحياته ومدى نجاحـه فـي تنفيـذ مهامـه، والقبـول      

 .بالمسؤولية عن نتائج أعماله
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  :في مجال المتابعة وتنفيذ االحكام القضائية يتطلب االمر -7
مرحلة االبالغ والتسجيل مـروراً  تحديد إجراءات واضحة في متابعة القضايا ابتدًأ من  -

بمرحلة التحري، ثم مرحلة التحقيق والضبط، ثم مرحلة االدعاء والترافـع، ثـم مرحلـة    
  .األحكام القضائية المحاكم المختصة، ثم متابعة إصدار بعة الجلسات فيالتقاضي ومتا

  .ضائيةن متابعة تنفيذ األحكام القتحديد آليات وقنوات وجهات معينة تكون مسؤولة ع -
  :األمرفي مجال الحجز والمصادرة واالستعادة يتطلب  –8
  .وضع إجراءات مبسطة تسهل عملية حجز وضبط األموال والعائدات المتصلة بجرائم الفساد - 
السترداد األموال المتأتية من جرائم مكافحـة الفسـاد   واضحة وآليات تحديد اجراءات  –

  .وعائداتها من خارج البالد
  سياسات المراجعة والتقييم –اً ثاني

ان القيام بالوظائف والمهام التي يتضمنها مكون المالحقة وانفاذ القانون تتطلب مراجعـة  
وتقويم مستمر بين الجهات المعنية بتلك المهام، ولذا فان الهيئة وبقية اركـان المنظومـة   

  :بحاجة ماسة الى
تشكيل لجان ووحدات للتنسيق بين أعمدة المنظومة بقيادة الهيئة تتولى التنسيق وادارة  – 1

  :التعاون بشأن
  .حاالت وقضايا الفساد االبالغ عن -
  .تدفق المعلومات والتقارير -
  .اجراءات وفرق الفحص والتدقيق -
  .اجراءات وفرق التحري واالستدالل -
  .التحقيق والضبط -
  .اءالترافع واالدع -
  .مستوى التنفيذ لالحكام القضائية -
المنظومة الوطنية للنزاهة ومكافحة  ية منتظمة على مستوى قياداتعقد لقاءات تشاور – 2

  الفساد لمناقشة اهم قضايا الفساد المنظورة أمام جهات االختصاص،
  عقد لقاءات تشاورية منتظمة على مستوى لجان ووحدات التنسيق كل ثالثة اشهر، – 3
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  لمشاركة المجتمعية مكون رفع مستوى الوعي والتعليم والتثقيف وا
  : الهدف االستراتيجي

قيم النزاهة والشفافية، وتحض على المساءلة والمحاسبة، إيجاد بيئة مجتمعية تناصر 
  .وتناهض اي ثقافة متسامحة مع الفساد

  :األهداف الفرعية
  .بناء جسور الشراكة بين المنظومة الوطنية وبين األطر المجتمعية -
  .تعزيز دور وسائل اإلعالم في جهود مكافحة الفساد بمهنية وحيادية -
  .القيم والنزاهة والشرف ومحاربة الفساد تنشئة الجيل الجديد على مفاهيم -

  عقد اجتماعات تشاورية منتظمة بشأن ملفات وقضايا الفساد كلما دعت الحاجة إلى ذلك، – 4

  الثالثمكون ال
  رفع مستوى الوعي والتعليم والتثقيف والمشاركة المجتمعية
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  مكون الوعي والتثقيف والتعليم والمشاركة المجتمعية
  فاعلون رئيسيون 

ý الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد  
ý منظمات المجتمع المدني  
ý وسائل االعالم 
ý مؤسسات التعليم العام والعالي 
ý  مراكز البحث 
ý شركاء التنمية 

  شرائح مستهدفة
ý خطباء المساجد 
ý  المدارساالمعلمين والموجهين ومدراء 
ý التالميذ وطالب الثانوية وطالب الجامعات 
ý  الكادر االعالمي 
ý كادر منظمات المجتمع المدني 
ý موظفي القطاع الخاص 

يهتم هذا المكون باالبعاد القيمية والثقافية والمشاركة المجتمعية من خالل تحقيق هـدف  
مفاده خلق بيئة مجتمعية مشاركة، تناصر قيم النزاهة والشفافية، وتحض على  استراتيجي

  . المساءلة والمحاسبة، وتناهض اي ثقافة متسامحة مع الفساد
وهذا الهدف االستراتيجي يمكن تحقيقة من خالل سلسلة مترابطة مـن السياسـات واالدوات   
  .المجتمعية والتثقيفية والتربوية والتعليمية والبحثية التي يمكن تلمس مالمحها في هذا المكون

  سياسات المشاركة المجتمعية –أوالً 
  تعزيز المشاركة المجتمعية في جهود مكافحة الفساد – 1

التأكيد بان مضامينها ومكوناتها تعـد ملكـاً لكافـة إطـراف     إلى  تنصرف االستراتيجية
ـ  ك للمـواطن  المنظومة بما في ذلك المجتمع انطالقاً من فكرة مفادها ان االستراتيجية مل

وللمجتمع وليس فقط استراتيجية خاصة بالهيئة، وفي هذا السياق ينصب اهتمام الهيئة على 
وهـذه  . تحقيق شراكة حقيقية مع المجتمع في ملكية هذه االستراتيجية وفي تنفيذ مضامينها

الشراكة يمكن ان تتجسد من خالل االدوات المساندة التي يأتي في مقدمتها بنـاء تحـالف   
يتم فيـه تجنيـد السـواد    وطني 

االعظم من الناشطين في المجتمع 
ــدني   ــع الم ــات المجتم ومنظم
ــاديميين  ــانيين واالكـ والبرلمـ
ــال   ــال االعم ــين ورج والمعلم
والشخصيات االجتماعية والقيادات 
السياسية والحزبية لـدعم جهـود   
مكافحة الفساد، وبحيـث تعمـل   
كرديف للمنظومة الوطنية الرسمية 

  .الفسادللنزاهة ومكافحة 
تعزيز دور منظمات المجتمع  – 2

المدني في جهود مكافحة الفسـاد  
فـي   من خالل اشراكها الفاعـل 
  .برامج التوعية وبناء القدرات
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  .لمستمر مع مؤسسات المجتمع المدنيالتشاور ا - 3
تثقيف المواطنين وتوعيتهم بمخاطر الفساد وتداعياته المدمرة علـى حاضـر االمـة     - 4

  . ومستقبل االجيال القادمة، وشرح آليات مكافحتة وقنوات االبالغ عنه
  .لمحلية في جهود مكافحة الفساداتعزيز مشاركة المجالس  - 5
  .الداء النظام العام في الدولة التوعية المستمرة للمستفيدين والمواطنين بالجوانب المختلفة -  6

  :أدوات مساندة
  .والمجالس المحليةعقد لقاءت تشاورية دورية مع مؤسسات المجتمع المدني،  -
ل مكافحـة الفسـاد   رعاية االنشطة التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني في مجا -

  .مادياً ومعنوياً
  .في مكافحة الفسادمات مجتمع مدني تخصيص جوائز سنوية النشط ثالث منظ -
كتيبات الجيب، والمطويات، والنشرات، والملصقات التـي تعـرف   إعداد وإصدار  -

ت حدوثـة  بمظاهر الفساد واثاره المدمرة، وأليات مكافحتة وقنوات االبالغ عن حـاال 
  .وتوزيعها على نطاق واسع

ـ  ، ونشرة الشفافيةاالنتظام في اصدار مجلة النزاهة - ولى نشـر  التابعة للهيئة كي تت
الدراسات والجهود العلمية والفكرية ذات الصلة بمكافحة الفساد، والعمل المستمر على 

  .ت والمطويات والملصقات ذات الصلةتطويرها، والتوسع في اعداد النشرا
  سياسات تفعيل دور وسائل االعالم – ثانياً

وإذاعـة وصـحافة   تلفزيون (من الضرورة بمكان تنشيط دور وسائل االعالم الجماهيري 
للمشاركة الفاعلة في جهود مكافحة الفساد بمكوناتها الثالثـة المنـع والمالحقـة    ) ومسرح

والتوعية، ورفع مستوى الوعي لدى المواطنين بقضايا الفساد، والكشـف المسـتمر عـن    
قضايا الفساد والمتورطين فيها وطبيعة ممارسات الفساد التي اقـدموا عليهـا، واالحكـام    

شأنها، وتسليط الضوء على النظم واللـوائح االداريـة والماليـة ذات الصـلة     الصادرة ب
  باالجراءات المالية، وبما ينسجم مع مقتضيات ومتطلبات المهنة االعالمية،

  : أدوات مساندة
اجراء البرامج الحوارية مع المنتسبين لالجهزة والهيئات والمؤسسات المكونة للمنظومة  -

  .الفرصة لشرح توجهاتهم وسياساتهم واجراءاتهمالوطنية للنزاهة ومنحهم 
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اجراء البرامج االستطالعية لقياس حاالت الفساد على عينة مـن مؤسسـات الجهـاز     -
  .االداري للحكومة وبعض مؤسسات القطاع الخاص

تصميم حمالت اعالمية مستمرة عبر نشر مقاالت علمية عن الفساد واسـبابه وابعـاده    -
  .ئجة وآليات مكافحتةومضامينة ومؤشراته ونتا

  .ممارسات الفساد ورموزها واالحكام الصادرة بشأنها ضد شن حمالت إعالمية مكثفة –
  .تكريم وسائل االعالم المتميزة في متابعة قضايا الفساد -

  سياسات التعليم والبحث العلمي –ثالثاً 
ساد مـن خـالل   تنشئة الجيل الجديد على مفاهيم القيم والنزاهة والشرف ومحاربة الف – 1

  إدماج مفاهيم مكافحة الفساد في مناهج التعليم االساسي والثانوي والجامعي،
توجيه البحث العلمي ودعم االنشطة البحثية والعلمية في مجال تعزيز نظام النزاهة الـوطني   – 2

  .ومكافحة الفساد، وحث األكاديميين على إعداد الدراسات والبحوث في هذا المجال
  : أدوات مساندة

توعيـة إضـافية   تخصيص ايام معينة في التقويم الدراسي السنوي الجراء محاضرات  -
  .بشان مكافحة الفساد

 اعداد كراسات خاصة لمكافحة الفساد لثالثة مستويات مختلفة االول للصفوف مـن أول  -
لى الطـالب  تاسع، والثالث للمرحلة الثانوية وتوزيعها عإلى  سادس، والثاني من سابعإلى 
  .تنسيق مع وزارة التربية والتعليمبال
في الحـرم الجـامعي بالتعـاون مـع     تستهدف الشباب عقد محاضرات عامة وموجهة  -
  .معات اليمنية الحكومية واالهليةالجا
اهـة الـوطني   تنظيم المؤتمرات العلمية التي تختص بمكافحة الفساد وتعزيز نظام النز -

  .بالتنسيق مع الجامعات
ستعانة بالجامعات والمراكز البحثية في إجراء الدراسات التي تحتـاج إليهـا الهيئـة    اال -

ل الوطنية العليا لمكافحة الفساد وبقية عناصر المنظومة الوطنية للنزاهة سواء فـي مجـا  
  .التشريعات او النظم او اللوائح

  .ادالمتخصصة في مجال مكافحة الفس تشجيع وتمويل الدراسات والبحوث الجامعية -
  .بحوث أعدت في مجال مكافحة الفسادتخصيص جائزة سنوية ألفضل ثالث دراسات أو  - 
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  المكون الرابع
  بناء القدرات

  :الهدف االستراتيجي
  .بناء قدرات المنظومة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد

  :األهداف الفرعية
  :العامة في مجال البنية التحتية والمهارات

  استكمال تأسيس البنية التحتية ومتطلبات بناء القدرات -
  :في مجال الوقاية والمنع

تعزيز القدرات البشرية والفنية لألجهزة العاملة في مجال  -
  .ممارسته الوقاية من الفساد ومنع

  :في مجال إنفاذ القانون
ظومـة  تعزيز قدرات الهيئة الوطنية وبقيـة أركـان المن   -

 .إنفاذ القانون العاملة في مجال

  :في مجال التوعية والتثقيف والمشاركة المجتمعية
تعزيز قدرات األطر الرسمية والمجتمعية العاملة في  -

  .مجال التوعية والتثقيف والمشاركة المجتمعية

  المكون الرابع
  بناء القدرات 

ة الثالثة السـابق اإلشـارة   ضع هذا المكون كي يكون مسانداً للمكونات الوظيفيو
ء القدرات في مجال الوقايـة والمنـع، وسياسـات بنـاء     تطرق إلى سياسات بناإليها، إذ ي

القدرات في مجـال  
إنفــاذ القــانون،  
ــاء   ــات بن وسياس
القدرات في مجـال  
التوعيــة والتثقيــف 
والمشــــــاركة 
المجتمعية، مع األخذ 
ــار  فـــي االعتبـ
المجاالت الرئيسـة  
ــذه  ذات الصــلة به

  .الوظائف الثالث
سياسات بناء  –أوالً 

القدرات فـي مجـال   
البنيـــة التحتيـــة 

  والمهارات العامة
  
استكمال إجراءات تأسيس مركـز التـدريب بالهيئـة، وتعزيـز قدراتـه بالكـادر        – 1

المتخصص، وتوفير الموارد والمخصصات المالية الالزمة لتنفيذ خطة التدريب وبـرامج  
  .بناء القدرات

لين في الهيئة بحيث يأخذ فـي االعتبـار مهـارات    تصميم برنامج لبناء قدرات العام – 2
  .الحاسوب، واللغات، والسكرتارية
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تأهيل الكادر الفني في الهيئة وإلحاقهم ببرامج الدراسات العليا الداخلية والخارجية في  – 3
  .المجاالت ذات األهمية ألنشطة الهيئة ومجاالت اختصاصاتها

  قاية والمنع سياسات بناء القدرات في مجال الو –ثانياً 
نـي واألجهـزة   بالكـادر الف  ا، ورفـده الهيئة في مجال الوقاية والمنعتعزيز قدرات  - 1

من تحليل أصول الموظفين العموميين والمقارنة بينها بصفة دورية والمعدات التي تمكنها 
ة ومتابعة تنفيذ الموازنات والمشاريع اإلنشـائي  ،وفق الفترة المحددة في قانون الذمة المالية
  .وتطوير التشريعات والنظم واللوائح اإلدارية

تدريب مستمر للموظفين العموميين تأخذ في االعتبـار الـنظم   توعيه وانتهاج سياسة  – 2
  .اإلدارية والمالية ومدونات السلوك الوظيفي

التدريب المستمر لكوادر اإلدارات العامة للرقابة والتفتيش لضمان متابعة اإلجراءات  – 3
  .ومنع ممارسات الفساد قبل وقوعها

  .التدريب المستمر لكوادر إدارات العالقات العامة واإلعالم - 4
على قيم  تدريب مستمر لموظفي الشؤون المالية وشؤون الموظفين ولجان المناقصات - 5

  .ومكافحة الفساد النزاهة
ورش عمل وندوات ومحاضرات عامة للموظفين بشأن قيم النزاهة ومكافحة الفساد،  - 6

  .وآليات اإلبالغ
  : أدوات مساندة

  :ت االتيةمجاالالتطوير حزمة من برامج التدريب لمنع وقوع الفساد في 
 تحليل إقرارات الذمة المالية -

 برامج الرقابة والتفتيش الفني -

 .)اإلعداد ومستوى التنفيذ(الموازنات تحليل  -

 .المشتريات والمخازن -

 .إدارة الموظفين -

  .إبرام العقود المالية واإلدارية -
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  سياسات بناء القدرات في مجال إنفاذ القانون –ثالثاً 
يمثل إنفاذ القانون والمالحقة القضائية المكون األهم لجهود مكافحة قضـايا الفسـاد التـي    

درجة كبيرة مصداقية جهود مكافحة الفسـاد،  إلى  المكون الذي يقيس فتحت ملفاتها، وهو
ولذا فان سياسات بناء القدرات لهذا المكون تحتل مكانة متقدمة في قائمة أولويات الهيئـة،  

وهذا األمر . وكذا في قائمة أولويات بقية أركان المنظومة المعنيين بالمالحقة وإنفاذ القانون
  :اد والجوانب التاليةيتطلب التركيز على األبع

أجهزة تلقي الشكاوى والبالغات والفحص والتحري والتحقيق واالدعـاء  قدرات رفد  – 1
لكادر الفني الذي يلبي احتياجات هذه األجهزة، بما في ذلك القطاعات لمعدات واوالترافع با

  . المعنية في الهيئة
من خالل تصميم بـرامج   رفع قدرات العاملين في أجهزة المنظومة وقطاعات الهيئة – 2

  : تدريب مستقلة في كل من
  .تلقي الشكاوى والبالغات وتحليلها -
  .فحص وتدقيق البيانات والوثائق -
  .التحري وجمع األدلة والقرائن -
  .الترافع واالدعاءو التحقيق والضبط، -
  .قضائية وتنفيذ األحكاممتابعة اإلجراءات ال -
  .تدريب مستمر للقضاة في المجاالت اإلجرائية والفنية – 3 

  سياسات بناء القدرات في مجال التوعية والتثقيف والمشاركة المجتمعية :رابعاً
تدريب كوادر منظمات المجتمع المدني على برامج بعينها من قبيل أدوات الرقابة  .1

الغ عن ممارسـات  آليات اإلبوإعداد التقارير في مجال مكافحة الفساد، والفاعلة، 
 الفساد، مهارات التوعية بأهمية مكافحة الفساد،

بوزارة التربية والتعليم، وفريق مـن مـدربي    تدريب الفريق المركزي للتدريب .2
من المعلمين  المحاور، وفريق من الموجهين، وفريق من مدراء مدارس، وفريق

  .على أدلة تدريبية خاصة تعد لمكافحة الفساد
خاص بالتوعية والمشاركة المجتمعية بما فـي ذلـك تعزيـز    بناء فريق تدريبي  .3

 مشاركة المرأة في جهود مكافحة الفساد
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تدريب اإلعالميين على متابعة قضايا الفساد، والكشف عن المفسدين، والمساهمة  .4
 الفاعلة في جهود مكافحة الفساد بأبعادها ومستوياتها المختلفة،

والتثقيف والمشاركة المجتمعيـة، والتركيـز   بناء قدرات الهيئة في مجال التوعية  .5
 على تجهيز المركز اإلعالمي بأحدث الوسائل والمعدات الحديثة،
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  القسم الخامس
 تنسيق األدوار

ان تنفيذ السياسات السابق االشارة اليها تتطلب تظافر الجهود بـين عناصـر المنظومـة    
لة قانونيـاً باعـداد االسـتراتيجية    واذا كانت الهيئة مخو. الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد

الوطنية لمكافحة الفساد، فان تنفيذ مكوناتها وبرامجها تعد مسؤولية مشتركة بـين الهيئـة   
وهذا التنفيذ يتطلب درجة عالية من التنسـيق بـين المهـام    . وبين بقية عناصر المنظومة

ستراتيجي لهذا واالدوار المطلوبة من كل طرف من اطراف المنظومة، ولذا فان الهدف اال
تحقيق التناغم بين أعمدة المنظومة الوطنية للنزاهة في جهود مكافحة إلى  المكون ينصرف

كمـا يـذهب   . الفساد ورسم الحدود التي يبدأ فيها دور كل طرف وتلك التي ينتهي عندها
ابراز طبيعة االدوار التي يؤديها كـل طـرف مـن اطـراف     إلى  االهتمام في هذا القسم

مع االخذ في االعتبار االدوار التي تؤديها االطراف االخرى بهدف خلق نـوع   المنظومة،
  .من التناغم بين االطراف كافة في تنفيذ مكونات اإلستراتيجية

  القيادة السياسية -أوالً 
تـوافر  إلى  سبقت االشارة

االرادة السياسية في الـيمن  
على أعلى المستويات كاحد 
االسس الرئيسة التي تنطلق 
ــتراتيجية،  ــا االسـ منهـ
واستمرار هذه االرادة لدى 
القيادة السياسية هو العامـل  
ــود  ــاح جه ــرئيس لنج ال

ناهيـك عـن ان   . مكافحة الفساد، وترجمة مضامين هذه االستراتيجية في الواقع العملـي 
تي تبديها القيادة السياسية في محاربة الفساد هي التي تسهم في خلق ثقافة سياسية االرادة ال

والدور الذي تقوم به االرادة السياسـية  . مناهضة للفساد وملتزمة بمعايير النزاهة والشفافية

  تنسيق االدوار
 اطـراف  فـي أداء تحقيـق التنـاغم   : هدف اسـتراتيجي 

  الفسادفي جهود مكافحة  وتنسيق ادوارها المنظومة
  :أهداف فرعية

طبيعة دور  كل طرف من اطراف المنظومة فـي تنفيـذ   وضوح  -
  مفردات االستراتيجية

رفع مستوى التنسيق بين اطراف المنظومة بغية التنفيـذ االمثـل    -
  .للوظائف المركزية متمثلة في الوقاية والتوعية وانفاذ القانون

  فاعلون رئيسيون
 كافة عناصر المنظومة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد
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 لالستراتيجية وتأمين المـوارد الالزمـة لهـا،   يتضمن توفير الدعم الكامل في هذا االمر 
  :والعمل على

 .زام القادة السياسيين بالتمسك بمؤشرات النزاهة ومكافحة الفساد في نطاق سلطاتهمإل - 

الزام القادة السياسين بالتوقيع على مدونة سـلوك يـتم فيهـا االلتـزام بـاحترام       -
 .االختالف بين المصلحة العامة والمصالح الخاصة

 .لماليةتوجيه القيادات العليا في الدولة باستكمال تسليم اقرارات الذمة ا -

عدم تجديد العقود االحتكارية، وعدم إصـدار قـرارات   دعم الجهود الرامية إلى  -
 .تنفيذ المشاريع بالتكليف

دعم قرارات الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بفسخ العقود االحتكاريـة التـي    -
 .تشكل ضرراً على االقتصاد الوطني

اصـب  المن رشيح لشـغل ملية التالكفاءة والقدرة كمعيارية رئيسة لعالتشديد على  -
 .اإلدارية والتنفيذية العليا

  

  مجلس النواب -ثانياً 
  :أهم االدوار المطلوبة

تعديل القوانين المنظمة الداء اطراف المنظومة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد  -
وبما يعزز تأسيس بناء نظام قيمي يسهم في خلق ثقافة مجتمعيـة مناهضـة   

  :مقدمتها، وفي ،للفساد
تعريف الفساد، التصـنيف  (بشأن مكافحة الفساد،  2006لسنة  39القانون رقم  -

 )، حسم إزدواج االدوار بين الهيئة والنيابة30الوارد في المادة 

 .بشأن إجراءات محاكمة شاغلي الوظائف التنفيذية العليا 1995لسنة  6القانون رقم  - 

اسـتقاللية   وعلى نحو يعزز مـن  1991لسنة  1 قانون السلطة القضائية رقم  -
 .القضاء عن السلطة التنفيذية

السيما في آليات انتخـاب المحـافظ وتعيـين     وتعديالته قانون السلطة المحلية -
مدراء المديريات وصالحيات المجالس المحلية التي تجمع بين الدور الرقابي 

 .واالشرافي وبين الدور التنفيذي
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المعلومة كركن هام من اركان مكافحـة  إلى  لوصولاصدار قانون الحق في ا -
 .، وكذا بقية القوانين التي تفتقر إليها المنظومةالفساد في اليمن

إعداد مدونات السلوك الخاصة باعضاء مجلس النواب التي يمكـن ان تعـالج    -
الكثير من القضايا التي يأتي في مقدمتها عدم توظيف صالحيات النائب فـي  

والغياب المتكرر لالعضاء عن حضور جلسات المجلس  تحقيق منافع خاصة،
  .او اجتماعات اللجان

  مجلس الشورى -ثالثاً 
يمارس مجلس الشورى دوراً داعماً النشطة الهيئة في مجال مكافحة الفساد مـن خـالل   

وفي سياق . المهام االستشارية التي يرفعها لرئيس الجمهورية بشأن أداء االجهزة التنفيذية
إدراج مكون الفساد وآليـات مكافحتـه فـي    م فان مجلس الشورى قد يرى أهمية هذا الدع

التقارير والدراسات القيمة التي تعدها اللجان العاملة فـي مجلـس الشـورى بشـأن أداء     
االجهزة التنفيذية، وتقديم المقترحات المتعلقة بمعالجة أوجه القصـور واالخـتالالت فـي    

  .هزةاالداء المالي واالداري لهذه االج
  المنظومة القضائية -رابعاً 

 تعزيز قضاء نظيف وخاٍلإلى  وهناك هدف مركزي في سياق هذه االستراتيجية ينصرف
وهذا الهـدف  . من ممارسات الفساد، وجعل المحاكم اداة رئيسة من ادوات مناهضة الفساد

هـود  ان القضاء هو الوعاء الذي تصب فيه كافـة ج إلى  على درجة بالغة االهمية بالنظر
مكافحة الفساد، ناهيك عن ان القضاء النزية والشريف هو الكفيل بتأمين الحماية القانونيـة  
للعقود وحقوق الملكية، وكذا توفير الحماية القانونية لحقوق االنسان التي يتم التعدي عليها 

وال ريب ان هذا الهدف سوف يتحقق في سياق اصالح كلي . من خالل الممارسات الفاسدة
ومة القضائية التي تتجاوز االطار العام لالستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بيد ان للمنظ

ما ينسـجم مـع مقاصـد    هناك بعض العناصر الرئيسة التي ينبغي ان يتم التركيز عليها ب
  :اإلستراتيجية يأتي في مقدمتها

 .في مواجهة السلطة التنفيذيةوحياديته تعزيز استقاللية القضاء  -

ام التعيين في المنظومة القضائية وفقاً لمعايير الكفاءة والنزاهة، وهـذا  إصالح نظ -
االمر يشمل المحامين في نيابات االموال العامة، وقضاة محاكم االموال العامة، كما 
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يشمل الترقيات والتحويل والندب، وبحيث تتسم االجراءات بالشفافية والتنافس بـين  
  .المتقدمين لشغل الوظائف القضائية

طوير بنية محاكم االموال العامة، ورفـدها بالكـادر المؤهـل مـن القضـاه،      ت -
المختصة بالنظر في واستحداث شعبة لنيابة االموال العامة، ومحاكم االموال العامة 

 .قضايا المحالة من الهيئةاللضمان سرعة البت في  قضايا الفساد

بقضايا الفساد  اًمرتبط اًنوعي اًتدريب فريق من قضاة محاكم االموال العامة تدريب -
طبيعـة   عموماً، والقضايا المحالة من الهيئة تحديداً بحيث يأخذ في االعتبار أبعـاد 

 .قضايا الفساد وتعقيداتها

تعد نيابة االموال العامة حلقة الوصل الرئيسة بين المنظومة الوطنيـة للنزاهـة    -
ضايا الفساد، إذ ي قومكافحة الفساد وبين محاكم االموال العامة التي تختص بالنظر ف

المحالة اليها من قبل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والجهـاز  تستقبل القضايا 
المركزي للرقابة والمحاسبة، ومجلس النواب، والهيئة العليا للرقابة على المناقصات 
والمزايدات، واقسام الشرطة، ومؤسسات الجهـاز االداري للدولـة، ناهيـك عـن     

الدعاءات المتعلقة بقضايا الفساد والمترتبة على غياب الشـفافية وسـوء   الشكاوى وا
عامة ال تملك وعلى الرغم من ان النيابة ال. االدارة وممارسة االشكال المختلفة للفساد

اال انها تملك قوة اخالقية مؤثرة في سـير القضـايا    سلطة إصدار االحكام القضائية
هو االمر الذي يتطلب اهتمامـاً خاصـاً بهـا    المحاكم، وإلى  المختلفة قبل ان تقدم

ورفدها بكادر يفي بمتطلبات العمل في قضايا الفساد، ورفـع قدراتـه فـي مجـال     
 .قضايا الفساد فيالتحقيق والترافع 

  الحـكومـة  -خامساً
ال يستهان بها في تحقيق اهداف االسـتراتيجية الوطنيـة لمكافحـة     اًتملك الحكومة أوراق

االنشـطة  إلـى   الفساد، فجزء كبير من ميادين عمل االستراتيجية ينصرف بالمقـام االول 
جراءات والقرارات االداريـة المختلفـة، او الوعـاء    الالحكومية كونها المصدر الرئيس ل

اتها كما جاءت في الموازنـة  د الدولة وإمكانولة، وإنفاق موارالرئيس الستالم ايرادات الد
وفي هـذا  . باوجة الصرف واالنفاق ةالعامة، وهي المسؤولة عن إعداد الحسابات الختامي

  :السياق فان الحكومة مطالبة باتخاذ التالي
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القيادات االدارية العليا في الدولة وفقاً لمعايير شـفافة وواضـحة    بترشيحااللتزام  -
  .الكفاءة والقدرة والتنافس وتكافؤ الفرصوقائمة على مبدأ 

في الدولة وعلى نحو يؤمن على األقـل الحـد   تحسين المستوى العام لالجور لموظ -
  .ألدنى المرتبط بالمعيشة الضروريةا

إحالة موضوع إدارة انتخاب المحافظين من وزارة االدارة المحلية الى اللجنة العليا  -
، التعديالت القانونية الالزمة في قانون االنتخابـات  لالنتخابات واالستفتاء، مع إجراء

  .بما يحقق مبدأ االنتخاب المباشر للمحافظين ومدراء المديريات
والمجتمع المدني في جهـود مكافحـة    توفير مساحة اكبر لوسائل االعالم المختلفة -

  .لةانات المتعلقة بأداء مؤسسات الدوالمعلومات والبيإلى  الفساد، وتأمين وصولهما
إصدار النظم واللوائح التي تبسط االجراءاءت وتعزز الشفافية، وتقلص الفرص المتاحـة   - 

  .لممارسات الفساد
  :وعلى مستوى االجهزة الحكومية يمكن االشارة إلى ادوار المؤسسات التالية

  وزارة التربية والتعليم -1
جديد يتم تربيته على  تعد وزارة التربية والتعليم المسؤول االول في إعداد وتنشئة جيل

قيم النزاهة ومكافحة الفساد، وانسجاماً مع هذا الطرح فـان وزارة التربيـة والتعلـيم    
  :مطالبة بالقيام بالتالي

تأسيس نظام قيمي وثقافي يحفز الجيل الجديد على االنخراط في قضايا الشأن العام،  -
  .اربة الفساد في المستقبلوتنمية مهاراتهم للمشاركة البناءة في الجهود المتعلقة بمح

مراحـل التعلـيم   إدماج مفاهيم الحكم الجيد ومحاربة الفساد في مناهج التعليم فـي   -
  .االساسي والثانوي

إدراج مفاهيم وقيم مكافحة الفساد في برامج التدريب الموجهة للمعلمين والموجهين  -
هـذا االمـر   تـد  ومدراء المدارس في مرحلتي التعليم االساسي والثانوي، وبحيث يم

  .ليشمل المدارس األهلية
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  وزارة التعليم الفني والتدريب المهني – 2
  :فان وزارة التعليم الفني والتدريب المهني مطالبة باالتينفسه السياق وفي 

عمداء الكليات إدراج مفاهيم مكافحة الفساد في برامج تدريب الموجهين والمعلمين و -
  .مدراء المعاهد الفنيةو
  .ج التعليم الفني والتدريب المهنيج مفاهيم الحكم الجيد ومكافحة الفساد في مناهإدرا -

  وزارة المالية - 3
من ممارسات الفساد يتجه بدرجة رئيسة نحو قطاع المعامالت المالية،  اًكبير اًان جزء

  :وهو االمر الذي يتطلب من وزارة المالية ان تقوم بالتالي
  .نحو ينسجم مع مبدأ الشفافية في كل مراحلهااعداد موازنات الجهات على  -
  .يعكس االحتياجات الفعلية للتنميةإعداد الموازنات بشكل  -
  .تيسير اجراءات الصرف المالي وفق الموازنات المعتمدة وخطط الجهات المعنية -
  .تقديم حسابات دقيقة وشفافة عن االيرادات العامة والنفقات العامة -
لل مـن  لمنظمة للمعامالت المالية على نحو يعزز الشفافية ويقمراجعة التشريعات ا -

  .احتماالت تواجد فرص الفساد
  وزارة الخدمة المدنية - 4

  .لنية في تخصيص الدرجات الوظيفيةالتزام الشفافية والمنافسة الع -
  .ل اإلجراءات والعقوبات القانونيةوتفعي لدرجات الوظيفية،باتالعب الحد من ال -
  .ميين بالتعاون مع الجهات المعنيةسلوك الخاصة بالموظفين العمومدونات الإعداد  -
زارة والهيئـات والمؤسسـات   استكمال هيكلة الجهاز االداري للدولة بالتنسيق مع الـو  - 

  .المعنية
  .بات، وتقديم مقترحات بشأن تحسينهإعادة النظر في المستوى العام لالجور والمرت -

  وزارة االعالم  – 5
الرسالة والرؤية التي تتبناها الهيئة وبقية اركان المنظومة الوطنيـة للنزاهـة    دعم -

  .ونقلها الى كافة الشرائح المستهدفة عبر كافة وسائل االعالم الرسمية
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  )وحدة غسل االموال(البنك المركزي  - 6
إلى كشف الممارسات التي تتضمن حاالت غسل االمـوال،   ينصرف الهدف في هذا البند

المر الذي يتطلب من وحدة غسل االموال بالبنك المركزي موافاة الهيئة باي شكوك وهو ا
حول أي عملية تتضمن محاولة لغسل االموال التخاذ االجراءات األولية بشأنها بالتنسـيق  

  .مع الجهات االخرى
  اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات –سادساً 

إلى إيجاد خط واضح وشفاف تتضح فيـه االخـتالالت الماليـة     ينصرف الهدف في هذا البند
في اجراءات المناقصات والمزايدات الحكومية التي تدخل فـي نطـاق صـالحيات    واالدارية 

وهذا االمر يتطلب من اللجنة القيام بإبالغ الهيئة وموافاتها بكافـة ملفـات المناقصـات    . اللجنة
  .سادوالمزايدات التي تتضمن ممارسة واضحة للف

  الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة –سابعاً 
المركـزي   تؤكد االستراتيجية على عنصر التكامل في االدوار بين الهيئة وبـين الجهـاز  

االداة المركزية في عملية الفحـص والتـدقيق علـى الجهـات      للرقابة والمحاسبة بوصفه
جاح في تنفيذ جزء كبير مـن  والن. الخاضعة لرقابته في سياق المهام القانونية المكلف بها

وهذا االمر يتطلـب  . اهداف االستراتيجية يتوقف على مدى النجاح في تعزيز هذا التكامل
  :من الجهاز المركزي القيام بالتالي

تزويد الهيئة بنسخة من تقارير الجهاز بشأن اي جهة من الجهات الخاضعة لرقابته بشكل  – 1
  .الجهة المعنيةالتقرير إلى  الذي يرسل فيه هنفسالوقت منتظم، وفي 

ات الجهاز وخبراته التراكمية في بنـاء  مع الهيئة في توظيف قدرات وامكانالتعاون  – 2
قدرات الهيئة وتدريب العاملين فيها في مجال االحتياجات التي تحددها الهيئة وتنسجم مـع  

  .ات الجهاز وخبراتهإمكان
  .تتطلب ذلكقضايا الفساد التي ة في تشكيل فرق مشتركة للعمل في التعاون مع الهيئ – 3
الـنظم  وتطـوير  التعاون مع الهيئة في تشكيل فرق قطاعية مشتركة تتولى مراجعة  – 4

  .اإلداريةالمالية وواللوائح 
من خالل تشكيل لجان للتنسيق علـى  التنسيق المستمر مع الهيئة بشأن ملفات الفساد  - 5

  .وكلما دعت الحاجة إلى ذلك توياتكافة المس
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اإلجراءات الكفيلة بتشكيل المجلس االعلى للمحاسبة والمراجعة بما يسهم في  استكمال – 6
تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة، ووضع وتطوير معايير المراجعة والمحاسـبة وقواعـد   

  .السلوك المهني
  الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد -ثامناً 

مكافحة الفساد، كما تتولى إلى  الهيئة مسؤولية اعداد وتنفيذ السياسات العامة الهادفةتتحمل 
وضع االستراتيجية، وإعداد وتنفيذ األليات والخطط والبرامج المنفذه لها، وهو االمر الذي 
يعني ان دورها يتسم بالمحورية في سياق ادوار المنظومة الوطنيـة للنزاهـة ومكافحـة    

  :السياق فان الهيئة ستأخذ على عاتقها ما يلي وفي هذا. الفساد
  في مجال التدابير الوقائية ومنع وقوع الفساد -1
المراجعة العامة للنظم واللوائح اإلدارية والمالية للجهاز اإلداري للدولة بالتنسيق مع -1-1

ات، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايـد 
 .ووزارتي المالية والخدمة المدنية، والبنك المركزي وبقية الجهات المعنية

تطوير آليات اإلبالغ عن قضايا الفسـاد فـي وحـدات الجهـاز اإلداري للدولـة       -1-2
 .والوحدات االقتصادية والمالية

التغيـرات فـي   البدء في عملية مراجعة اقرارات الذمة المالية وتحليلها ومعرفـة  -1-3
  .لموقف المالي لكبار موظفي الدولةا

  في مجال إنفاذ القانون والمالحقة القضائية -2
مراجعة التشريعات المنظمة الدوار المنظومة الوطنية للنزاهة ومكافحـة الفسـاد    -2-1

بالتنسيق مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والنيابة العامة ووزارة الشؤون القانونيـة  
 .ارة المالية وبقية االطراف المعنيةووزارة العدل، ووز

، وبمـا ينسـجم مـع    2006لسنة  39ة التنفيذية للقانون رقم إعادة النظر في الالئح-2-2
 .الصالحيات القانونية الممنوحة للهيئة

المعلومات، وتطوير مشروع قانون لحماية إلى  الدفع بمشروع قانون حرية الوصول-2-3
 .د والخبراء بشأن قضايا الفسادشهوالمبلغين ومطلقي الصافرات وال



 

 58

 االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

وعلى النحو الذي المركزي للرقابة والمحاسبة الدفع بمشروع تعديل قانون الجهاز  -2-4
علـى الصـعيدين    التي وقعت عليها اليمنيعزز من استقالليته وبما ينسجم مع االتفاقيات 

 .العربي والدولي

  .فسادلمتعلق بالتحقيق في قضايا الإزالة أوجه التعارض ا -2-5
  في مجال التوعية والمشاركة المجتمعية -3
ـ   -3-1 راءات التنفيذيـة  إطالق فكرة التحالف الوطني لمكافحة الفساد، والبدء فـي االج

  .الالزمة لتأسيسة
التنسيق مع وزارة اإلدارة المحلية ومع المجالس المحلية لنشـر مفـاهيم مكافحـة     -3-2

  .الفساد على مستوى المجتمعات المحلية
التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتكوين لجنة مشتركة تضـع الخطـوط العامـة     -3-3

 .مناهج التعليم األساسي والثانوي إلدماج مفاهيم مكافحة الفساد في

العالقة مع وسائل االعالم المختلفة، وتعزيز ثقـة وسـائل االعـالم فـي      توطيد -3-4
على عقد مؤتمر صـحفي دوري   مصداقية الهيئة وجدية جهود مكافحة الفساد، والحرص

تقدم فيه الهيئة تقريراً موجزاً النشطتها، وتشرح فيه جهودهـا والشـوط الـذي قطعتـه،     
النيابة وتم اصداراالحكام القضائية بشـأنها، والمعوقـات التـي    إلى  والقضايا التي احالتها

 .طريقها، والتحديات التي واجهتها اعترضت

لعاملة في مجال مكافحة الفساد، وبناء قدراتها، وتحويلهـا  دعم منظمات المجتمع المدني ا - 5- 3
 .ي مجال التوعيه باضراره ومخاطرهإلى أداة فاعلة في جهود مكافحة الفساد السيما ف

الهوة مع القطاع الخاص، والبدء في اتخاذ إجراءات للتنسـيق بـين الهيئـة     ردم -3-6
 .محاور التعاون بين الطرفينوالقطاع الخاص بشأن 

مع الجامعات ومراكز البحث الدماج مفاهيم مكافحة الفساد فـي منـاهج التعلـيم     التنسيق - 7- 3
الجامعي، واالستعانة بكوادر الجامعة المتخصصة في مجال مكافحة الفسـاد، وتشـجيع البحـث    
العلمي في هذا المجال، وتنظيم المحاضرات العامـة والنـدوات المتخصصـة وورش العمـل     

 .الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد مساهمة في بناء قدرات المنظومةوالمؤتمرات العلمية وال
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  في مجال بناء القدرات -4
تطوير خطة لبناء قدرات الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد تأخذ في االعتبـار طبيعـة    -  1- 4

  .فمهام الهيئة، وأهدافها الرئيسة، واحتياجات القطاعات، والكادر الضروري لتحقيق األهدا
تطوير خطة لبناء قدرات المنظومة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد بالتنسيق مـع   -4-2

كافة األطراف المعنية التنفيذية، والتشريعية، والقضائية، والسلطة المحليـة، ومؤسسـات   
  .مكافحة الفساد، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص

ة ومكافحة الفساد، يتولى إعداد كادر وطني في إنشاء مركز للتدريب على برامج النزاه - 3- 4
  .هذا المجال

  في مجال المراجعة والتقويم - 5
وضع خطة عمل سنوية مبنية على مكونات اإلستراتيجية الوطنية وخطـة العمـل    -5-1

  .التنفيذية، تحدد أدوار قطاعات الهيئة ومؤشرات االنجاز لكل قطاع
وتقديم مؤشرات انجاز في المجاالت التي نشطت ، شطة الهيئة بصفة سنويةيم أنتقي -5-2

  .فيها الهيئة وفقاً لمهامها القانونية، وخططها السنوية
 إعداد مدونة السلوك الخاصة بأعضاء الهيئة الوطنيـة العليـا لمكافحـة الفسـاد     -5-3

   .وموظفيها
لتوعيـة  يم البناء التنظيمي للهيئة ومدى كفاءته في الوفاء بمهامها في مجاالت اتقي -5-4

  .داف التي ُأنشئت من اجلها الهيئةوالمنع وإنفاذ القانون، وتحقيق األه
فـي محافظـات    طنية العليا لمكافحـة الفسـاد  فروع للهيئة الو وضع خطة إلنشاء -5-5

  .الجمهورية اليمنية
 في مجال التعاون الدولي -6
 الفساد، وتوطيـد  تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية ذات االهتمام بجهود مكافحة -6-1

 .التنمية شركاءالعالقة مع 

االسـتفادة مـن   و االنخراط في الجهود اإلقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الفساد، -6-2
  .هذا المجالتجارب العالم الخارجي في 

  



 

 60

 االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

  في مجال إعداد وثائق ومؤشرات القياس - 7
  .سنويةبصفة أوضاع الفساد في اليمن  إصدار تقرير وطني لتقييم -7-1
أوضاع الفساد في اليمن، ودراسـتها، وجعلهـا    لتقارير الدولية ذات الصلة بتقييمترجمة ا - 2- 7

  .متاحة أمام الباحثين والرأي العام ووسائل اإلعالم، وإعداد المالحظات التقيمية بشأنها
تأخذ في االعتبار الوظائف الـثالث  تطوير مؤشرات كمية للقياس، وبشكل سنوي  -7-3

  .التي تتضمنها جهود مكافحة الفساد الرئيسة
  المجالس المحلية –تاسعاً 

تتوخى اإلستراتيجية تعزيز قدرات المجالس المحليـة فـي مجـال اإلشـراف والرقابـة      
  :ولتحقيق هذا الهدف فان األمر يتطلب القيام بما يلي. اءلةوالمس
ـ  - ة والهيئـة،  تحديد مهام المجالس المحلية بدقة بالتنسيق مع وزارة اإلدارة المحلي

والفصل بين عمليتي اإلشراف والرقابة والمساءلة من ناحيـة، وبـين ممارسـة    
 .األنشطة التنفيذية من ناحية أخرى السيما في مجال المناقصات والتعاقدات

البدء الفوري بإجراءات المساءلة واإلقالة لكل من يثبت تورطه في قضايا الفساد،  -
 .مع إبالغ الهيئة بذلك

الدوري ألداء األجهزة التنفيذية السيما فـي مجـال المعـامالت الماليـة     يم التقي -
 .واإلدارية وتقديم الخدمات للمواطنين

مع وزارة اإلدارة المحلية بشأن إعداد برامج للتوعيـة بشـأن مخـاطر    التنسيق  -
الفساد، وأهمية تسليم إقرارات الذمة المالية للشرائح المشمولة بقانون الذمة المالية 

 .حافظاتفي الم

مع وزارة اإلدارة المحلية بشأن إعداد برامج لبنـاء قـدرات المجـالس    التنسيق  -
 .المحلية في مجال الرقابة واإلشراف والمراجعة المالية
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  وسائل اإلعالم :عاشراً
تمكين وسائل االعالم من التعبير عـن  إلى  ينصرف الهدف المحوري في هذا المكون

خالية من الفساد، وفي الوقت ذاته مراقبة االنشطة  مطالب المواطنين في ايجاد حكومة
الحكومية، وتسليط الضوء على ممارسات الفساد بمهنية وموضوعية مصحوبة باالدلة 

  .والبراهين الموثقة
وال ريب ان دور وسائل االعالم في مكافحة الفساد يتأثر والى حـد كبيـر بهـامش    

المعلومة من خالل تبني إلى  وصولالحرية المتاح من قبل الحكومة، وتطوير آليات ال
وبهذا الصدد فان وسـائل االعـالم   . واصدار قانون الحق في الحصول على المعلومة

  : مطالبة بالقيام بالتالي
  .عد صدور االحكام القضائية بشأنهاالعرض الموضوعي لحاالت الفساد المختلفة ب -1
الصـلة بالمنظومـة   التوعية المستمرة بقانون مكافحة الفساد والقوانين االخـرى ذات   - 2

  .الوطنية للنزاهة
التعريف المستمر باهداف الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ودورهـا فـي مكافحـة     - 3

  .الفساد
للرقابـة  التوعية المستمرة بالمنظومة الوطنية للنزاهة وفي مقدمتها الجهاز المركـزي   - 4

والمحاسبة والنيابة العامة، واللجنة العليا للمناقصات والهيئة العليا للرقابة على المناقصـات  
  .والقضاء ومجلس النواب

اعداد برامج استطالعية بشأن القضايا المختلفة للفساد وبحسـب الظـروف والملفـات     - 5
  .المفتوحة

  .دة غير متسامحة مع مرتكبي الفسااالسهام في خلق ثقاف -6
التوعية المستمرة بمخاطر الفساد وتداعياته السلبية على برامج التنميـة وتوسـيع    -7

  .قاعدة الفقر
  .ييد المستمر لجهود مكافحة الفسادحشد التأ -8
الفسـاد  العمل على جعل مجلس النواب والحكومة متحفزين في متابعـة حـاالت    -9

  .وردع ظهورة وتعقب مرتكبية
  .ة للقضاء لسرعة البت في قضايا الفساد المنظورة أمامهاعداد البرامج المحفز -10
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اعداد البرامج التي من شأنها ان تعزز المصداقية في مؤسسات الدولة من خالل  -11
ة تسليط الضوء على المؤسسات التي تخلو من الفساد وتعطي اولوية كبـرى للشـفافي  

  .وقيم النزاهة في تسيير انشطتها
ز على قضايا الفساد في مؤسسـات الدولـة، وتسـليط    اعداد البرامج التي ترك -12

  .فساد، وتعريتها أمام الرأي العامالضوء على المؤسسات المتخمة بال
المساعدة في خلق وتجدير ثقافة الوالء للوطن والمجتمع ومنحها االولوية لمـا عـداها    - 13

  .من الوالءات الضيقة التي تعد بكل المقاييس بيئة خصبة لنمو فرص الفساد
  المجتمع المدني -حادي عشر

تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني إلى  وينصرف الهدف االستراتيجي في هذا المكون
وتمكينها من اإلسهام بفاعلية في برامج التوعية المجتمعية وخلق بيئـة مناهضـة للفسـاد    

أدوار  مع الهيئة الوطنية فـان  التنسيقومن خالل . وتعزيز الرقابة على األنشطة الحكومية
  :التاليإلى  المجتمع المدني بما في ذلك المنظمات الممثلة لقطاع المرأة تنصرف

 الندواتتعبئة الجهود المناهضة للفساد واالشتراك في حمالت التوعية وورش العمل و -1
مع وسائل اإلعـالم وتوظيفهـا فـي جهـود      نسيقذات الصلة بجهود مكافحة الفساد، والت

  .تستهدف المواطن والنشء على حد سواءالتوعية والتثقيف التي 
المجتمع المدني فـي   ي ضد الفساد، وإشراك منظماتاالنخراط في التحالف المجتمع – 2

  .لجان وهيئات الرقابة الدائمة والمؤقتة ذات الصلة بأنشطة المنظومة
التشاور الدوري مع الهيئة الوطنية للتنسيق بشأن تعزيز اليـآت اشـتراك منظمـات     – 3

  .مع المدني في جهود مكافحة الفسادالمجت
تصميم برامج مشتركة مع الهيئة لبناء قدرات منظمات المجتمع المدني فـي مجـال    - 4

  .التوعية والتثقيف المجتمعي، والرقابة على األنشطة الحكومية
مطالبة الحكومة بعرض البيان المالي اليرادات النفط وأوجه اإلنفاق، وكذا عـرض   - 5

الموازنة ومشروع الحساب الختامي على منظمات المجتمع المدني في مـؤتمرين  مشروع 
  .خاصين بذلك قبل عرضهما على مجلس النواب

مطالبة الحكومة بإعداد تقرير سنوي عن جهودها في مجال مكافحة الفساد في الجهاز  - 6
جـراءات  االداري مذيل بكشف يتضمن قضايا الفساد واسماء المفسدين الذين تم بشـأنهم ا 
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تأديبية وعقابية، ومناقشته في اجتماع مشترك يتضمن الحكومة والهيئة والمجتمع المـدني  
  .ووسائل اإلعالم

  القطاع الخاص -ثاني عشر
من ممارسات الفساد سـواء   تعزيز وجود قطاع خاص خاٍلينصرف الهدف في هذا القسم إلى 

وهذا الهدف يمكن الوصول إليـه مـن خـالل    . في تعامالته الداخلية أو في صفقاته الخارجية
  :التزام القطاع الخاص بالتالي

إبالغ الهيئة وموافاتها بأي بيانات تتعلق بممارسات الفساد في تعامالته مـع المؤسسـات    – 1
  .ايدات والمشتريات الحكوميةالحكومية السيما في مجال المناقصات والمز

تطوير مدونات السلوك الخاصة بمؤسسات القطاع الخاص وبحيث تتضمن الشـفافية   – 2
في اإلجراءات الداخلية، وااللتزام بالقواعد األخالقية والقانونية في المعامالت المالية مـع  

  .المؤسسات الحكومية
هل عملية المقارنة ويعزز مـن  توحيد معايير المحاسبة ونظم المراجعة على نحو يس – 3

  .الشفافية في اإلجراءات المحاسبية داخل مؤسسات القطاع الخاص
  .دعم مشاريع تعديل المنظومة التشريعية التي تعزز الشفافية في المعامالت الحكومية – 4
  .االلتزام بعدم تقديم الرشوة للمسئولين في األجهزة الحكومية – 5
لموقع عليها مع المؤسسات الحكومية وكذا بالمواصفات الفنيـة  االلتزام ببنود العقود ا – 6

  .المتعاقد عليها عند التسليم السيما في مجال المشاريع اإلنشائية
من قبل المنظمة الدولية للشفافية والمنظمة الدولية  هترجمة مبادئ إدارة األعمال المعد - 7

اللتـزام بمضـامينها وكـذا    قطاع الخاص، واللمساءلة االجتماعية في أنشطة مؤسسات ال
  .بمبادئ حوكمة الشركات

مع منظمات المجتمع المدني ودعم أنشطتها السيما في نشر مفاهيم ومبـادئ   التنسيق – 8
  .إدارة األعمال لمكافحة الفساد

دعم وسائل اإلعالم المستقلة والمساهمة في تدريب اإلعالميين العاملين في المجـال   – 9
االقتصادي وتزويدهم باألدوات التي تمكنهم من تحليل حاالت التدليس والفساد والعمل على 

  .كشفها
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  )شركاء التنمية(الفاعلون الدوليون  -ثالث عشر  
كاء داعمون لبرامج التنميـة ولجهـود   تعزيز وجود شرإلى  رف الهدف في هذا البندينص

  :مكافحة الفساد، وهو األمر الذي يتطلب القيام بما يلي
تكوين تحالف دولي لدعم وتمويل أنشطة وجهود اليمن في مجال مكافحة الفسـاد،   -

وعلى وجه التحديد االلتزام بالمساهمة في دعـم تنفيـذ مكونـات اإلسـتراتيجية     
 .الوطنية لمكافحة الفساد

ة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والمساهمة الفاعلـة فـي بنـاء    دعم أنشط -
قدراتها بما ينسجم مع خطة العمل المطروحة منها، والقضايا ذات األهميـة فـي   

 .قائمة أولوياتها

تحسين وضع اليمن فـي المؤشـرات والتقـارير    إلى  دعم أنشطة الهيئة الرامية -
 .الفسادالدولية ذات الصلة بتقييم أوضاع 

دعم أنشطة الهيئة الرامية الى التعاطي مع آليات التقييم الـذاتي لمسـتوى تنفيـذ     -
 .اتفاقية االمم المتحدة لمكافحة الفساد
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  :مالحظات ختامیة
  متطلبات البدء في التنفيذ 

  النتائج المتوقعة والمعوقات المحتملة
من العرض السابق لمكونات االستراتيجية واالدوار المطلوبة من قبل اطراف المنظومـة  

الوطنية للنزاهـة ومكافحـة   
الفساد، وخطة العمل التنفيذية 
يتضح لنـا جليـاً ان تنفيـذ    

إلـى   االستراتيجية يحتـاج 
تظافر جهود كافة االطراف، 

فان االمـر   ذاته وفي الوقت
  :يتطلب ما يلي

ــتمرار   – 1 ــرورة اس ض
ــة  ــية الداعم اإلرادة السياس
لتحقيق أهداف اإلستراتيجية 

ومكونات خطة العمل التنفيذية، فبقدر الدعم المقدم من قبل القيادة السياسية سيكون التقـدم  
  .في مجال تنفيذ المكونات وتحقيق األهداف

الهيئة وبقية عناصر المنظومة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد بخطة العمـل   التزام – 2
  .التنفيذية انسجاماً مع قائمة األولويات المبرمجة زمنياً

  نتائج متوقعة
v  لمنظومة مكافحة الفسادإصالح قسم یعتد بھ من اإلطار التشریعي  
v بناء قدرات المنظومة الوطنیة للنزاھة ومكافحة الفساد  
v        ارتف   اع درج   ة التنس   یق ب   ین أعم   دة المنظوم   ة الوطنی   ة وتجن   ب

  التضارب في األدوار
v إصالح وإعادة ھیكلة القسم األعظم من الجھاز اإلداري للدولة  
v رجيارتفاع القدرة االستیعابیة للقروض والمعونات والدعم الخا  
v تحسن في معدل النمو االقتصادي  
v تحسن أداء وسائل اإلعالم في الكشف عن قضایا الفساد  
v في جھود مكافحة الفساد مشاركة أوسع لمنظمات المجتمع المدني 
v   تحسن وضع الیمن في مؤشرات التقاریر الدولیة  
v تعزیز مصداقیة جھود الیمن في مجال مكافحة الفساد 
v   كاء التنمی  ة م  ع قض  ایا التنمی  ة ف  ي   تفاع  ل اكب  ر م  ن الم  انحین وش  ر

  الیمن 
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ــزام عناصــر  – 3 الت
ــة   ــة الوطني المنظوم
لمكافحة الفساد بالعمـل  
في إطار تفاعلي يؤسس 
لتكامل األدوار انطالقاً 
ــدف  ــدة اله ــن وح م
واختالف اآلليـات ذات  
الصلة بطبيعة مهام كل 
ــان   ــن أرك ــن م رك

  .المنظومة
ضمان حشد تأييد  – 4

الرأي العـام ووسـائل   
ــاركة  ــالم والمش اإلع

المجتمعية مع جهود مكافحة الفساد، وهو األمر الذي لن يتأتى إال من خالل اإلقدام علـى  
اتخاذ خطوات جريئة ذات تأثير سريع وفاعل تؤكد الجدية في جهـود مكافحـة الفسـاد،    

ظومة الوطنية للنزاهـة ومكافحـة   وتؤسس لرفع مستوى مصداقية الهيئة وبقية أعمدة المن
فسادهم  من أكثر المجـاالت   ود غير القانونية، ومحاسبة من ثبتولعل مجال العق. الفساد

  .المرشحة للبدء بها في هذا المجال
لتزام من جانب شركاء التنمية بدعم وتمويل بـرامج ومكونـات اإلسـتراتيجية،    اال - 5

  .شاركة في عملية المراجعة السنوية لمستوى التنفيذوالمتابعة المستمرة لعملية التنفيذ، والم
تأسيس وحدة تختص بتنسيق الجهود لتنفيذ مكونات اإلستراتيجية الوطنيـة لمكافحـة    – 6

  .الفساد وخطة العمل التنفيذية
المراجعة الدورية وتقويم مستوى تنفيذ مكونات اإلستراتيجية والتقدم المحـرز فـي هـذا     – 7

  :المجال  من خالل
تشكيل لجنة برئاسة الهيئة وعضوية بقية الشركاء لمتابعة تنفيـذ مكونـات وبـرامج     - أ 

  .اإلستراتيجية بصفة سنوية

  معوقات ومخاطر محتملة
ý إجراءات إصالح اإلط ار التش ریعي الم نظم لعم ل المنظوم ة ف ي مجل س         ُبطء

ھیئ  ة بش  أن إص  الح ھ  ذا   الن  واب، وانخف  اض درج  ة التفاع  ل م  ع مقترح  ات ال   
  .اإلطار

ý المعلومةإلى  التجاذب بشأن مشروع قانون الحق في الوصول.  
ý    اس   تجابة األجھ   زة الحكومی   ة لتنفی   ذ مض   امین مص   فوفة اإلص   الحات      طءُب

الوطنیة وعلى نحو یشكك في مص داقیة جھ ود مكافح ة الفس اد ف ي ال یمن ل دى        
م  ن بع  ض مص  ادر   ش  ركاء التنمی  ة، وی  دفعھم التخ  اذ ق  رارات تح  رم ال  یمن      

  .التمویل
ý            عدم حص ول الھیئ ة عل ى ال دعم الك افي إللغ اء العق ود االحتكاری ة الت ي تض ر

  .بمصلحة االقتصاد الوطني
ý     انخراط الصحافة في المماحكات السیاسیة بین السلطة والمعارض ة عل ى نح و

  .یفقدھا الحیاد والموضوعیة ویقلل من مصداقیة البالغات المنشورة فیھا
ý االنتقادی  ة ف  ي خط  اب منظم  ات المجتم  ع الم  دني عل  ى االنخ  راط    غلب  ة النب  رة

  .الفاعل في جھود مكافحة الفساد
ý       تح  الف عناص  ر نظ  ام الفس  اد ض  د جھ  ود مكافح  ة الفس  اد وعل  ى نح  و یعط  ل

القسم األكب ر م ن ب رامج اإلس تراتیجیة، ویش كك ف ي مص داقیة الھیئ ة، ویخل ق          
ص ورتھ أم ام ال رأي الع ام     صورة لھا بوصفھا أداة م ن أدوات النظ ام لتجمی ل    

  .الداخلي وكذا أمام العالم الخارجي
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قياس الفساد من منظور كمي كي نحدد في كل عام طبيعة التحرك على مقياس  -ب 
  مكافحة الفساد، وأين نتجه تقدماً أو تراجعاً، 

إعداد تقرير سنوي عن وضع الفساد في اليمن وجهود مكافحته والتقدم المحـرز فـي    –ج 
هذا األمر، ومستوى التنفيذ لمكونات وبرامج اإلستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، علـى  

  .ان يتم إعداد التقرير وفق المعايير الدولية إلعداد التقارير ذات الصلة بالفساد
  . لكل مكون من مكونات اإلستراتيجية يميةطالعية والتقيإعداد الدراسات االست -د 

  .تطوير مؤشرات ومناهج التقويم في األجل القصير والمتوسط والطويل -هـ 
عقد مراجعة سنوية يشارك فيها جميع الشركاء لتقييم مستوى التنفيذ على مستوى  -و

  . كل مكون وعلى مستوى اإلطار الكلي لإلستراتيجية
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 االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

  مكون الوقاية من الفساد ومنع ممارسته: المكون األول
  ممارستهصياغة منظومة قانونية فاعلة وتطوير آليات إدارية ومؤسسية واضحة لتعزيز المساءلة والوقاية من الفساد و منع  : الهدف االستراتيجي

  األهداف الفرعية  السياسات
البرامج واإلجراءات 

  فترة التنفيذ  التفصيلية
الجهات المنفذه 

  اآلساسية 
الجهات المساعدة 

  في التنفيذ
المخرجات ومؤشرات 

  القياس

سياسات 
  تشريعية

  

إزالة التعارض والتـداخل  
القائم في مهـام أطـراف   
المنظومة الوطنية للنزاهة 

ـ  يق ومكافحة الفساد وتنس
  األدوار بينهم

اإلطـار التشـريعي   مراجعة 
ــراف   ــام أط ــنظم لمه الم
المنظومة الوطنيـة للنزاهـة   

  ومكافحة الفساد

الهيئة الوطنية العليا   ٢٠١١-٢٠١٠
  لمكافحة الفساد 

مجلس  –مجلس النواب  
الجهــاز  -الشــورى 

ــة  ــزي للرقابـ المركـ
 –النيابــة  –والمحاســبة 

الشؤون القانونية  –العدل 
  ئاسةمكتب الر –

 إعادة النظر في تعريف الفساد-
  وجرائم الفساد وسلطة التحقيق

دعم استقاللية الجهاز عن 
السلطة التنفيذية بما ينسجم مع 
االتفاقيات اإلقليمية والدولية التي 

  وقعت عليها اليمن

حصر التشـريعات التـي   
  تعيق جهود مكافحة الفساد

لسنة  ٦مراجعة القانون رقم 
اتهام  بشأن إجراءات ١٩٩٥

ومحاكمة شاغلي الوظائف العليا 
بسياقه الدستوري والقوانين 

  األخرى ذات الصلة

أثنـــاء فتـــرة 
التعـــــديالت 

  الدستورية

الهيئة الوطنية العليا 
  لمكافحة الفساد 

مجلس  –مجلس النواب 
 –العدل  –النيابة  –الشورى 

 –الداخلية  –الشؤون القانونية 
  مكتب الرئاسة

تعيق تعديل المواد التي -
  محاسبة شاغلي الوظائف العليا 

استكمال اإلطار التشريعي 
الداعم للشفافية ومكافحـة  

  الفساد

الدفع بمشروع قانون حرية  -
الوصول إلى المعلومة وقانون 

  البث المرئي
  

 –مجلس النواب  –الهيئة   وزارة المعلومات    ٢٠١١-٢٠١٠
وزارة   –وزارة اإلعالم 
الشؤون  –حقوق اإلنسان 

  رئاسة الجمهورية - انونية الق

إصدار  قانون حرية  -
  الوصول الى المعلومة

  

إصدار قانون حماية المبلغين  -وزارة   –النواب  مجلس الهيئة الوطنية العليا   ٢٠١١-٢٠١٠الدفع بمشروع قانون  -
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البرامج واإلجراءات   األهداف الفرعية  السياسات
الجهات المنفذه   فترة التنفيذ  التفصيلية

  اآلساسية 
الجهات المساعدة 

  في التنفيذ
المخرجات ومؤشرات 

  القياس
لحماية المبلغين والشهود 

  والخبراء
مراجعة مشروع الالئحة  -

لسنة  ٣٩التنفيذية للقانون رقم 
  بما يتالءم مع القانون ٢٠٠٦

الشؤون  –حقوق اإلنسان   لمكافحة الفساد 
رئاسة  - القانونية 
  الجمهورية

  والشهود والخبراء
إصدار الالئحة التنفيذية  -

  لقانون مكافحة الفساد

تحقيق المواءمة بين 
التشريعات الدولية 
  والتشريعات المحلية

المراجعة الكلية لقوانين 
ية للنزاهة المنظومة الوطن

ومكافحة الفساد انسجاماً مع 
التشريعات الدولية التي 

  صادقت عليها اليمن

الهيئة الوطنية العليا   ٢٠١١-٢٠١٠
  لمكافحة الفساد 

مجلس  –مجلس النواب 
الجهاز  -  الشورى

المركزي للرقابة 
 –النيابة  –والمحاسبة 

الشؤون القانونية  –العدل 
مكتب  –الداخلية  –

  الرئاسة

ة التعارض بين إزال-
التشريعات الوطنية وبين 

  التشريعات الدولية
عدد المواد المعدلة في كل -

  قانون
  عدد القوانين المعدلة-
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  مكون الوقاية من الفساد ومنع ممارسته: المكون األول

  مساءلة والوقاية من الفساد و منع  ممارستهصياغة منظومة قانونية فاعلة وتطوير آليات إدارية ومؤسسية واضحة لتعزيز ال: الهدف االستراتيجي

األهداف   السياسات
  الفرعية

البرامج واإلجراءات 
  التفصيلية

الجهات المساعدة   الجهات المنفذه اآلساسية   فترة التنفيذ
  في التنفيذ

  ومؤشرات القياس لمخرجاتا

  
  
  
  

التنظيمية 
  واإلدارية

تطوير البنية 
التنظيمية 
وتبسيط 

اإلجراءات 
  ة والماليةاإلداري

للـنظم   عمل دراسة تشخيصية
واإلجراءات اإلدارية لكشـف  

وزارت  ٤-٤أشكال الفساد في 
  . حكومية 

ــام - ــة النظ ــراح مراجع إقت
اإلداري واإلجراءات في هـذه  
الوزارات للحد مـن فـرص   

  الفساد

الهيئة الوطنية العليا لمكافحة   )سنوي( ٢٠١٢ – ٢٠١٠
  الفساد

الجهاز المركزي للرقابة 
الخدمة  - اسبة والمح
الوزارات   – المدنية

  المختارة 

  نشر نتائج الدراسة -
  تقديم مقترح تعديل النظم واإلجراءات  -
حجــم التعــديل الــوارد فــي الــنظم -

  واإلجراءات
إصدار أدلة الخدمات التـي تقـدمها    -

  الجهات 
نشر التعليمات اإلدارية فـي المواقـع   -

  االلكترونية واألماكن المخصصة
ترسيخ 

خالقيات وقيم أ
ممارسة 

  الوظيفة العامة

ــوائح   ــنظم والل ــة ال مراجع
المنظمة لممارسـة الوظيفـة   

  و تطوير مدونة سلوك العامة

الهيئة الوطنية العليا   الخدمة المدنية  ٢٠١٠
  لمكافحة الفساد

  بها وااللتزامإصدار مدونات السلوك 
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 االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

  مكون الوقاية من الفساد ومنع ممارسته: المكون األول
  صياغة منظومة قانونية فاعلة وتطوير آليات إدارية ومؤسسية واضحة لتعزيز المساءلة والوقاية من الفساد و منع  ممارسته: االستراتيجي الهدف

األهداف   السياسات
  الفرعية

البرامج واإلجراءات 
  التفصيلية

الجهات المنفذه   فترة التنفيذ
  اآلساسية 

الجهات المساعدة 
  في التنفيذ

  شرات القياسومؤ المخرجات

سياسات 
التوظيف 
  والتعيين

الشـفافية  تعزيز 
في التعيين وفقـاً  
ــافؤ   ــدأ تك لمب

التنافس الفرص و
  والجدارة

تصميم برامج للتنافس لشغل 
الوظائف العامة في المراكز 

  )اإلدارة العليا(التنفيذية 

الهيئة الوطنية العليا   الخدمة المدنية   ٢٠١١ – ٢٠١٠
  لمكافحة الفساد 

  ن عن الوظائف الشاغرةاإلعال-
  إمكانية التقدم الكترونياً-
  إعالن أسماء الفائزين في التنافس-
تعريف الشروط المرجعية لكل منصب يتم -

  اإلعالن عنه
اإلفصاح على معايير االختيار القائمة على -

  الجدارة والكفاءة 

سياسات 
  رقابية

ــات  تطــوير آلي
ــى  ــة عل الرقاب
 األنشطة اإلدارية

  والمالية 

عيل دور إدارات الرقابة تف
والتفتيش في الجهاز اإلداري في 

  الرقابة المصاحبة

أجهزة الدولة  - الهيئة  وزارة المالية  ٢٠١٤ – ٢٠١٠
الجهاز –اإلدارية  

المركزي للرقابة 
  والمحاسبة

تطوير آلية للتنسيق بين إدارات الرقابة  -
  والتفتيش وبين الهيئة الوطنية

  ر الرقابة الداخلية تزويد الهيئة بنسخ لتقاري -

دور وحدة غسل األموال  متابعة
  في عملية الرقابة على التحويالت

وحدة غسل  - الهيئة   ٢٠١٤-٢٠١٠
  األموال

  عدد البالغات الواردة من الوحدة -  

المجتمع المدني في عملية  إشراك
  الرقابة على اإلجراءات المالية

المجتمع  -وزارة المالية  ٢٠١١-٢٠١٠
  المدني

وزارة التخطيط  –لهيئة ا
  والتعاون الدولي

اكتساب منظمات المجتمع المدني لعضوية -
  اللجان المالية ولجان مناقشة مشاريع الموازنات

  عدد إقرارات الذمة المالية التي تم استالمها- –الوزارات ذات العالقة   الهيئة    ٢٠١٢-٢٠١٠  استكمال إقرارات الذمة المالية
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 االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

األهداف   السياسات
  الفرعية

البرامج واإلجراءات 
  التفصيلية

الجهات المنفذه   فترة التنفيذ
  اآلساسية 

الجهات المساعدة 
  في التنفيذ

  شرات القياسومؤ المخرجات

تحليل مقارن لعينة من إقـرارات  
لتحديد المـوظفين    الذمة المالية

العمومين الذين يفوق ممتلكـاتهم  
حقيق فـي مثـل   عن دخلهم والت

   هذاالنوع من الفساد

  عدد اإلقرارات التي خضعت للتحليل المقارن-  وزارة الخدمة المدنية
عدد ونسبة الموظفين العموميين الذين تفوق  -

  .ممتلكاتهم عن دخلهم

ـ استحداث  اإلبـالغ عـن    اتآلي
الفسـاد فـي الجهـاز     ممارسات

  اإلداري والوحدات االقتصادية

مؤسسات الجهاز  -الهيئة   ٢٠١١ – ٢٠١٠
  اإلداري

 - الوزارات المعنية 
  وزارة الخدمة المدنية

تأسيس نظام اإلبالغ عن ممارسات الفساد  -
  واإلعالن عن آلياتها 

ــات  تطــوير آلي
ــى  ــة عل الرقاب
المواصــــفات 
واألعمـــــال 

  إلنشائيةا

تفعيل الدور الرقابي للهيئة العامة 
  للمواصفات والمقاييس

هيئة المواصفات   ٢٠١٤ – ٢٠١٠
  والمقاييس

الهيئة الوطنية العليا 
  لمكافحة الفساد

عدد البالغات الواردة للهيئة الوطنية لمكافحة -
الفساد من قبل هيئة المواصفات والمقاييس التي 

  ي المعاييرمن خاللها تم الكشف عن إنتهاك ف
عدد اللقاءات التشاورية مع هيئة المواصفات -

  والمقايسس
مراجعة الدور اإلشـرافي علـى   
ــال  المشــاريع اإلنشــائية وأعم

  الصيانة لمشاريع الطرق

وزارة األشغال العامة   ٢٠١٤ – ٢٠١٠
  والطرق

الهيئة الوطنية العليا 
  لمكافحة الفساد

ل عدد اللقاءات التشاورية مع وزير األشغا -
  العامة والطرق  
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 االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

  مكون الوقاية من الفساد ومنع ممارسته: المكون األول
  صياغة منظومة قانونية فاعلة وتطوير آليات إدارية ومؤسسية واضحة لتعزيز المساءلة والوقاية من الفساد و منع  ممارسته: الهدف االستراتيجي

األهداف   السياسات
  الفرعية

البرامج واإلجراءات 
  التفصيلية

الجهات المنفذه   رة التنفيذفت
  اآلساسية 

الجهات المساعدة 
  في التنفيذ

  ومؤشرات القياس المخرجات

  
  
  
  

سياسات 
  مالية

تحسين المستوى 
العــام لألجــور 

  والمرتبات

اإلستراتيجية الوطنية مراجعة 
  لألجور والمرتبات 

رئاسة  -وزارة المالية   الخدمة المدنية   ٢٠١٢ – ٢٠١٠
  الهيئة - الوزراء 

حداث زيادة في المستوى العام لألجور إ
   لكافة المستويات اإلدارية

تعزيز الشـفافية  
في اإلجـراءات  

  لحكوميةاالمالية 

مراجعة السياق العام إلعداد 
الموازنة العامة وإجراءات 

  إقرارها

٢٠١٤ – ٢٠١٠ 
  )سنوي(

 –التخطيط  –وزارة المالية  
اللجنة  –الخدمة المدنية 

زارة و–العليا للموازنة 
  اإلدارة المحلية 

مجلس  - مجلس الوزراء
  الهيئة  –النواب 

الموارد وإعداد  توزيعإعالن قواعد  -
  ةالموازنة العامة وموازنات الجهات الحكومي

علنية جلسة مجلس الوزراء بشأن إقرار  -
  مشروع الموازنة العامة

مشروع المؤشرات الكلية لعرض  -
قبل  الموازنة العامة على المجتمع المدني

  عرضها على مجلس النواب
المتابعة الدورية للنفقات  -

  العامة
تطوير نظام محكم لصرف  -

  المكافآت بأنواعها

الخدمة  –وزارة المالية   ٢٠١٤-٢٠١٠
  المدنية 

االلجهاز المركزي للرقابة 
مجلس  ––والمحاسبة 

  الهيئة –النواب 

نشر الحسابات الختامية للجهات الحكومية في  - 
  االلكترونية المواقع

نشر قوائم المكافآت المالية سنوياً في المواقع  - 
  االلكترونية وفق المستفيدين والمبالغ المالية

استكمال اإلجراءات القانونية إلنشاء  -الجهاز المركزي  –الهيئة مجلس الشفافية في   ٢٠١٤-٢٠١٠المتابعة المستمرة إليرادات 
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 االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

األهداف   السياسات
  الفرعية

البرامج واإلجراءات 
  التفصيلية

الجهات المنفذه   رة التنفيذفت
  اآلساسية 

الجهات المساعدة 
  في التنفيذ

  ومؤشرات القياس المخرجات

 –للرقابة والمحاسبة   الصناعت االستخراجية   الصناعات االستخراجية
وزارة –اب مجلس النو

  المالية

  لس الشفافية للصناعات االستخراجيهمج
علنية محاضر اجتماعات المجلس  -

  ونشرها في موقع الكتروني خاص
علنية تقارير مجلس الشفافية عن نتائج  -

إليرادات الصناعات مطابقته ومراجعته 
  االستخراجية
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 االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

  الوقاية من الفساد ومنع ممارسته مكون: المكون األول
  صياغة منظومة قانونية فاعلة وتطوير آليات إدارية ومؤسسية واضحة لتعزيز المساءلة والوقاية من الفساد و منع  ممارسته: الهدف االستراتيجي

األهداف   السياسات
  الفرعية

البرامج واإلجراءات 
  التفصيلية

الجهات   فترة التنفيذ
 المنفذة
   األساسية

جهات ال
المساعدة في 

  التنفيذ

  ومؤشرات القياس المخرجات

  
/ الرقابة

المراجعة 
  والتقييم 

ــز  تعزيـ
اإلجراءات 
التي تقـي  
من الفساد 
ــع  وتمنـ

  .حدوثه

مراجعة اإلجراءات في عينة من 
مؤسسات الجهاز اإلداري للدولة 

  .بصفة سنوية
  

 –المدنية  الخدمة  الهيئة   ٢٠١٤-٢٠١٠
 –وزارة المالية 

لمركزي الجهاز ا
  للرقابة والمحاسبة

حجم التوصيات المقدمة سنوياً من الهيئة للجهاز -
اإلداري للدولة  لتعزيز اإلجراءات التي تقي من الفساد 

  وتمنع حدوثه
عدد اللقاءات مع مؤسسات الجهاز اإلداري الرامية  -

إلى تقديم المشورة والتنفيذ الفاعل للتوصيات التي تمنع 
  حدوث الفساد

قييم الدوري السنوي ألداء الت - 
مؤسسات الجهاز اإلداري للدولة وفق 

  .معايير الشفافية والنزاهة
إعداد دراسة سنوية لتقييم  أداء  - 

عينة من مؤسسات الجهاز اإلداري 
  للدولة من منظور الشفافية والنزاهة

المجتمع   ٢٠١٤-٢٠١٠
  المدني 

مؤسسات  - الهيئة
  الجهاز اإلداري للدولة

  لدراسة التقييمية نشر نتائج ا-
تكريم ابرز ثالث مؤسسات وفق معايير الشفافية  -

  .والنزاهة  سنوياً

التقييم الدوري ألداء الموظفين  -
  .وفق معايير الشفافية والنزاهة

المجتمع   ٢٠١٤-٢٠١٠
  المدني

وحدات   - الهيئة 
الجهاز اإلداري للدولة 

 - الخدمة المدنية –
الجهاز المركزي 

  سبةللرقابة والمحا

تكريم ابرز الموظفين وفق معيار النزاهة والشفافية  -
واالنضباط في مؤسسات الجهاز اإلداري للدولة شهرياً 

  وسنوياً
  ربط الترقيات بمعيار النزاهة والشفافية -
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 االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

  إنفاذ القانون والمالحقة القضائية: المكون الثاني
  يا الفساد والتحقيق بشأنها وتعقب مرتكبيهاإجراءات واضحة ودقيقة لتحديد قضاصياغة : تيجيالهدف االسترا

األهداف   السياسات
الجهات المنفذه   فترة التنفيذ  البرامج واإلجراءات التفصيلية  الفرعية

  اآلساسية
الجهات المساعدة 

  المخرجات ومؤشرات القياس  في التنفيذ

  
  

المالحقة 
القضائية 
وإنفاذ 
  القانون

تأسيس تـدابير  
فاعلــة بشــأن 
اإلبـالغ عــن  

ـاد  قض ايا الفس
ـادل  وتبــــ
المعلومات ذات 
الصلة بالفحص 

  والتدقيق

وضع خطوط واضحة للتواصل بين وحدات 
تلقي الشكاوى والبالغات الموثقة وبين وحدة 

  اإلبالغ عن الشكاوى بالهيئة

ــة   ٢٠١١-٢٠١٠ ـاز  - الهيئ ــدات الجهـ وح
ـادية   اإلداري والوحدات االقتص

  القطاع الخاص - 

ــ -   ــات التواصــل وتب ــرار آلي ادل إق
  المعلومات

وضع آلية لتبادل المعلومات ذات الصلة 
بالفحص والتدقيق بين الهيئة وبين بقية 

  أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة 

الهيئة العليا للرقابة على   الهيئة   ٢٠١١-٢٠١٠
اللجنـة   –المناقصات 

ــا للمناقصــات   –العلي
ــزي   ــاز المرك الجه

 –للرقابة والمحاسـبة  
  وحدة غسل األموال

  :تتسلم الهيئة لتقارير فصلية من 
  الهيئة العليا للرقابة على المناقصات -
  اللجنة العليا وللمناقصات-
  الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة-
  وحدة غسل األموال-

تطوير آليات 
ــري  التحــ
ــتدالل  واالس
وجمـــــع 
المعلومــات 
بشأن قضـايا  

  الفساد

توظيف مخبرين سريين للقيام بالتحريات وجمع  - 
  الوثائق والمرجعيات بشأن البالغات الواردة للهيئة

تأسيس شبكة تواصل واضحة بين المخبرين -
  وبين الهيئة 

التنسيق بين األجهزة العاملة في مجال -
  التحري واالستدالل

توظيف تقنيات فاعلة للتحري تعتمد على  -
  تكنولوجيا ونظم المعلومات

 –الجمهورية رئاسة   وزارة الداخلية - الهيئة   ٢٠١١-٢٠١٠
  مكتب رئيس الوزراء 

  عدد المخبرين والجهات التي يغطونها-
عدد التقارير التي تحصل عليها الهيئة -

  من المخبرين
عدد عمليات التحري واالستدالل التي تمت - 

  بالتنسيق بين الهيئة واألطراف األخرى
طبيعة التقنيات المسـتخدمة المعتمـدة   -

  على تكنولوجيات المعلومات
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 االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

  إنفاذ القانون والمالحقة القضائية: ون الثانيالمك
  إجراءات واضحة ودقيقة لتحديد قضايا الفساد والتحقيق بشأنها وتعقب مرتكبيهاصياغة : جيالهدف االستراتي

األهداف   السياسات
  الفرعية

البرامج واإلجراءات 
  فترة التنفيذ  التفصيلية

الجهات 
المنفذه 
  اآلساسية

الجهات المساعدة 
  ومؤشرات القياس المخرجات  يذفي التنف

  
  

المالحقة 
القضائية 
وإنفاذ 
  القانون

تطوير آليات 
ــق  التحقيــ

  وتقنياته

التنسيق بشأن إجراءات 
التحقيق بين الهيئة كجهة 
مختصة بالتحقيق في قضايا 
الفساد وبين النيابة العامة 
كجهة اختصاص للبت في 

  قضايا الفساد

  تخصيص نيابة للترافع في قضايا الفساد-  وزارة العدل   النيابة –الهيئة   ٢٠١٠

توظيف تقنيات فاعلة 
للتحقيق تواكب التطور 

  التكنولوجي 
  

  حجم التجهيزات التكنولوجية لقطاع التحقيق-    الهيئة  ٢٠١٢-٢٠١٠
حجم اإلنفاق على التحقيق في الهيئة وعلى -

  التجهيزات التكنولوجية المستخدمة
لعموم وتلك عدد التحقيقات المنفذة على وجه ا-

  المنفذة  باستخدام التجهيزات التكنولوجية
تعزيز كفاءة 
القضاء فـي  
التعامل مـع  

تعزيز دور النيابة في 
االدعاء والترافع أمام 

  المحاكم

مجلس  –العدل –  النيابة -الهيئة    ٢٠١٤-٢٠١٠
  القضاء

  عدد قضايا الفساد المنظورة أمام النيابة-
  المحالة إلى المحاكم  عدد قضايا الفساد-

تخصيص شعبة خاصة من محاكم األموال - –محاكم األموال العامة  –النيابة  -الهيئة   ٢٠١٤-٢٠١٠تفعيل إجراءات التقاضي -
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 االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

األهداف   السياسات
  الفرعية

البرامج واإلجراءات 
  فترة التنفيذ  التفصيلية

الجهات 
المنفذه 
  اآلساسية

الجهات المساعدة 
  ومؤشرات القياس المخرجات  يذفي التنف

بما يضمن سرعة البت في   قضايا الفساد
  قضايا الفساد

تفعيل آليات التفتيش -
القضائي بما يضمن استقامة 

  القضاء

  قضايا الفساد العامة للبت في  مجلس القضاء  العدل  
المتوسط الزمني لإلجراءات التي تمر بها -

  قضايا الفساد حتى إصدار األحكام القضائية
عدد القضاة المحالين للتأديب بسبب عدم -

  النزاهة في التعامل مع قضايا الفساد
متابعة إجراءات التقاضي 

  وتنفيذ األحكام القضائية
عدد األحكام القضائية المنفذة من إجمالي -  ة المدنية وزارة الخدم  -النيابة  –الهيئة   ٢٠١٤-٢٠١٠

  األحكام القضائية الصادرة في قضايا الفساد
عدد األشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام -

  قضائية بسبب الفساد
حجم األثر المالي المترتب على تنفيذ األحكام -

  القضائية داخل وخارج الحدود اليمنية
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 االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

  ون والمالحقة القضائيةإنفاذ القان: المكون الثاني
  إجراءات واضحة ودقيقة لتحديد قضايا الفساد والتحقيق بشأنها وتعقب مرتكبيهاياغة ص: الهدف االستراتيجي

األهداف   السياسات
  الفرعية

الجهات المنفذه   فترة التنفيذ  البرامج واإلجراءات التفصيلية
  اآلساسية 

المخرجات   الجهات المساعدة في التنفيذ
  لقياسومؤشرات ا

  
المراجعة 
  والتقويم

تعزيز 
التنسيق 

بين 
الجهات 
العاملة 

في مجال 
إنفاذ 
  القانون

تشكيل لجان ووحدات للتنسيق بين الهيئة 
وبين كل من النيابة العامة، الجهاز 
المركزي للرقابة والمحاسبة، الهيئة العليا 
للرقابة على المناقصات، اللجنة العليا 

وزارة  للمناقصات، وزارة الداخلية،
الشؤون القانونية، وحدة غسيل األموال 

، وكلما تعقد اجتماعاتها كل ثالثة أشهر
  دعت الحاجة

 الهيئة  ٢٠١٠

  
  النيابة-
  الرقابة والمحاسبةالجهاز المركزي -
  الهيئة العليا للرقابة على المناقصات-
  اللجنة العليا للمناقصات-
  وزارة الداخلية-
  وزارة الشؤون القانونية-
  سل األموالوحدة غ-

  عدد اللجان المشكلة -
ــات  - ــدد االجتماع ع

  المنعقدة سنوياً

عقد لقاءات تشاوريه دورية منتظمة 
  بقيادة الهيئة مع  أركان المنظومة 

بقية عناصر  - الهيئة  )سنوياً(مستمر 
  المنظومة

ــاءا-  بقية عناصر المنظومة - الهيئة ــدد اللقـ  تعـ
التشاورية المنعقدة فـي  

  العام

  
  



  
 

13 
 

 االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

  رفع مستوى الوعي والتعليم والتثقيف والمشاركة المجتمعية: المكون الثالث
ي ثقافة أيجاد بيئة مجتمعية تناصر قيم النزاهة والشفافية، وتحض على المساءلة والمحاسبة، وتناهض إ: الهدف االستراتيجي

  متسامحة مع الفساد
األهداف   السياسات

  الفرعية
الجهات المنفذه   ة التنفيذفتر  البرامج واإلجراءات التفصيلية

  اآلساسية 
الجهات المساعدة 

  في التنفيذ
  ومؤشرات القياس المخرجات

  
  
  

المشاركة 
  المجتمعية

  
  
  

بناء جسـور  
الشراكة بـين  
ــة  المنظومـ
الوطنية وبين 
األطـــــر 

  المجتمعية 

 –األكاديميون  – الهيئة  المجتمع المدني   ٢٠١٠  تأسيس التحالف الوطني لمكافحة الفساد
  طاع الخاصالق

  هإطالق التحالف وانتظام لقاءات

إشراك مؤسسات المجتمع المدني في جهود 
  مكافحة الفساد

المجتمع  –الهيئة   ٢٠١٤ - ٢٠١٠
  المدني

  

إدماج برامج مكافحة الفساد في برامج  -  وزراة الشئون اإلجتماعية 
  وخطط مؤسسات المجتمع المدني

  انتظام اللقاءات التشاورية  -
  كة في عضوية اللجان الرئيسية المشار -

  تأسيس شراكة مع المجالس المحلية
مراجعة مشتركة  –ورش عمل مشتركة 
  ألداء المكاتب التنفيذية

المجالس  – الهيئة  ٢٠١٤-٢٠١٠
  المحلية

  ت تشاورية منتظمةالقاء -  وزارة اإلدارة المحلية 

األوقاف  – ةالهيئ  ٢٠١٤-٢٠١٠  التشبيك مع علماء الدين وخطباء المساجد
  وعلماء الدين

إدماج مفاهيم مكافحة الفساد في  -  
  الخطاب الديني وخطب الجمعة

المجتمع  – الهيئة  ٢٠١١-٢٠١٠  تصميم برامج التوعية المجتمعية
  المدني 

وزارة  –الجامعات  
  اإلعالم

  عدد حزم التوعية المعدة -
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 االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

  لمشاركة المجتمعيةرفع مستوى الوعي والتعليم والتثقيف وا: المكون الثالث

إيجاد بيئة مجتمعية تناصر قيم النزاهة والشفافية، وتحض على المساءلة والمحاسبة، وتناهض اي ثقافة : الهدف االستراتيجي
  متسامحة مع الفساد

األهداف   السياسات
  الفرعية

  فترة التنفيذ  البرامج واإلجراءات التفصيلية
الجهات المنفذه 

  اآلساسية 

الجهات 
المساعدة 
  في التنفيذ

  ومؤشرات القياس المخرجات

  
  
  

تفعيل دور 
وسائل 
  اإلعالم

تعزيز 
دور 

وسائل 
اإلعالم 
ــي  فـ
ــود  جه
مكافحة 
الفســاد 
بمهنية 

تصميم برامج التوعية المجتمعية الخاصة  -
  بكل وسيلة من وسائل اإلعالم الجماهيري

تفعيل دور الصحافة في جهود مكافحة  -
  الفساد

المجتمــع  -ئــة الهي  ٢٠١٢-٢٠١١
اإلعــالم   -المــدني 

  بمكوناته المختلفة

وزارة 
  اإلعالم 

أعمده ومقاالت في الصحف والمواقع -
االلكترونية الرسمية واألهلية مخصصة لتناول 

 ظواهر الفساد

دورية في القنوات وأعمال فنية برامج -
  التلفزيونية ومحطات اإلذاعة الرسمية واألهلية

) التلفزيون واإلذاعة في(تصميم برامج دوريه 
يخصص لمكافحة الفساد يسلط الضوء على 
إستراتيجية مكافحة الفساد والتوعية بمخاطرة 

  وفضح ممارسيه 

 –اإلعالم  – الهيئة  ٢٠١٤-٢٠١٠
  المجتمع المدني 

وزارة 
  اإلعالم 

برامج وفالشات للتوعية بمخاطر الفساد  -
  ...وتأثيراته االقتصادية واالجتماعية

  تطالعيه لممارسات الفسادبرامج اس -
حمالت إعالمية على ممارسات الفساد  -

  ورموزها واألحكام الصادرة 
وزارة   الهيئة  ٢٠١٤-٢٠١٠  دعم المطبوعات واإلصدارات 

  اإلعالم 
الشفافية (انتظام إصدار المجالت والنشرات -

  )والنزاهة
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 االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

األهداف   السياسات
  الفرعية

الجهات المنفذه   فترة التنفيذ  البرامج واإلجراءات التفصيلية
  اآلساسية 

الجهات 
المساعدة 
  في التنفيذ

  ومؤشرات القياس المخرجات

  إعداد ونشر تقرير سنوي لتقييم الفساد في اليمن-  وحيادية
  المتعلقة بمكافحة الفساد نشر الدراسات-
  نشر تقارير تقييم أداء المؤسسات-
إعداد كتيبات الجيب بأهم مضامين قوانين -

  مكافحة الفساد واتفاقية األمم المتحدة
وزارة   اإلعالم – الهيئة  ٢٠١٠  مع وسائل اإلعالم المختلفة التنسيق

  اإلعالم 
تكوين فريق إعالمي متخصص في متابعة قضايا 

  الفساد
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 االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

  رفع مستوى الوعي والتعليم والتثقيف والمشاركة المجتمعية: المكون الثالث

إيجاد بيئة مجتمعية تناصر قيم النزاهة والشفافية، وتحض على المساءلة والمحاسبة، وتناهض اي ثقافة : الهدف االستراتيجي
  متسامحة مع الفساد

األهداف   السياسات
  الفرعية

  ة التنفيذفتر  البرامج واإلجراءات التفصيلية
الجهات المنفذه 

  اآلساسية 

الجهات 
المساعدة في 

  التنفيذ

  ومؤشرات القياس المخرجات

  
سياسات 

التعليم 
والبحث 
  العلمي

  
تنشئة الجيـل  
الجديد علـى  
مفاهيم القـيم  
ــة  والنزاهـ
ــرف  والشـ
ــة  ومحاربـ

  الفساد

إدماج مفاهيم مكافحة الفساد في أدبيات 
  ومناهج التعليم األساسي والثانوي

حلة المراجعة مر
والتقويم لمناهج 

  التعليم

  استيعاب المناهج لمفاهيم مكافحة الفساد  -  الهيئة   وزارة التربية والتعليم
  الفساد لكافة مراحل التعليم أدلة مكافحةإعداد  -
إدماج مفاهيم مكافحة الفساد في مناهج   

  التعليم المهني
وزارة التعليم الفني 

  والتدريب المهني
  الهيئة 

إدماج مفاهيم مكافحة الفساد في أنشطة 
  ومناهج التعليم العالي

  عدد المحاضرات المخصصة لمكافحة الفساد-  الهيئة   الجامعات اليمنية  ٢٠١٢-٢٠١٠
  عدد المواد المتضمنة لمفاهيم مكافحة الفساد-
  عدد االطاريح المسجلة المتخصصة في قضايا الفساد-

لبحث مع الجامعات ومراكز ا التنسيق
البحث العلمي ودعم  لتشجيعالعلمي 

  األنشطة البحثية في مجال مكافحة الفساد

 -وزارة التعليم العالي   ٢٠١١-٢٠١٠
الجامعات الحكومية 

  واألهلية
  المراكز البحثية -

  تكوين فريق بحثي ووضع خطة باألولويات البحثية -  الهيئة 
إدراج قضايا ومفاهيم مكافحة الفساد في برامج  -

  معات ومراكز البحثالجا
  عقد محاضرات وندوات ومؤتمرات مشتركة  -
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 االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

  بناء القدرات: المكون الرابع
  بناء قدرات المنظومة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد: الهدف االستراتيجي

األهداف   السياسات
  الفرعية

فترة   البرامج واإلجراءات التفصيلية
  التنفيذ

الجهات 
المنفذه 

  اآلساسية 

لمساعدة في الجهات ا
  التنفيذ

  ومؤشرات القياس المخرجات

ــاء  بنــ
ــدرات  الق
في مجال 
ــة  البنيـ
ــة  التحتي
والمهارات 

  العامة

ــتكمال  اسـ
تأسيس البنية 
التحتيــــة 
ــات  ومتطلب
  بناء القدرات

  إصدار قرار التأسيس -    الهيئة  ٢٠١١  استكمال إجراءات تأسيس مركز التدريب
  تجهيز قاعات التدريب -
  ادر المتخصصرفد المركز بالك -
  إقرار خطة التدريب-
توفير الموارد الالزمة لتنفيذ البرامج التي  -

  تتضمنها خطة التدريب
تصميم برنـامج لبنـاء قـدرات    
  موظفي الهيئة في المهارات العامة

٢٠١٠-
٢٠١٤  

 –المعهد الوطني للعلوم اإلدارية   الهيئة 
المراكز  –الجامعات اليمنية 
  الثقافية ومعاهد اللغات

 دد المتدربين في برامج مهارات الحاسوبع -

 عدد المتدربين في برامج اللغات -

  عدد المتدربين في برامج السكرتارية -
تأهيل الكادر الفنـي فـي الهيئـة    
وإلحاقهم ببرامج الدراسات العليـا  
الداخلية والخارجية في المجاالت 
ــة  ــطة الهيئ ــة ألنش ذات األهمي

  ومجاالت اختصاصاتها

٢٠١٠ - 
٢٠١٤  

عدد المسجلين في برامج الدراسات العليا في  -  الجامعات   يئة اله
 الداخل

عدد الموفدين لتحضير درجتي الماجستير  -
  والدكتوراه في الخارج
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 االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

  بناء القدرات: المكون الرابع
  بناء قدرات المنظومة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد: الهدف االستراتيجي

األهداف   السياسات
  الفرعية

الجهات المنفذه   فترة التنفيذ  جراءات التفصيليةالبرامج واإل
  اآلساسية

الجهات 
المساعدة في 

  التنفيذ

  ومؤشرات القياس المخرجات

  
  
  

بنـــــاء 
القدرات في 
ــال  مجــ
ــة  الوقايـ

  .والمنع

  
  

تعزيز 
قدرات 

األجهزة 
العاملة 

ــي  فـ
ــال  مج
الوقاية 
  والمنع

تصميم برنامج لتحديد االحتياجات -
ت العاملة في والتجهيزات الفنية للقطاعا

  مجال الوقاية والمنع

إعداد وثيقة االحتياجات والتجهيزات الفنية لقطاعات  -    الهيئة  ٢٠١٠
  الهيئة في مجال الوقاية والمنع

الرقابة وتزويد قطاع الذمة المالية 
المالية  والوحداتوالتفتيش الفني، 

واالقتصادية، ووحدات الجهاز اإلداري 
  زم ألنشطتهاالالللدولة بالكادر الفني 

جهيزات الذمة بالمعدات والت تزويد قطاع
  الفنية

عدد الكوادر الفنية المؤهلة المتخصصة في تحليل  -     الهيئة  ٢٠١١-٢٠١٠
اإلقرارات والمقارنة الدورية والرقابة والتفتيش والوحدات 

  المالية واالقتصادية ووحدات الجهاز اإلداري
في إدخال  التجهيزات والمعدات الفنية المستخدمة -

بيانات اإلقرار والحفظ والتحليل والرقابة والتفتيش 
  والمؤسسات المالية ووحدات الجهاز اإلداري

تصميم برنامج لالحتياجـات التدريبيـة   
وبقيـة إطـراف    لعاملين فـي الهيئـة  ل

   ال الوقاية والمنعفي مج المنظومة

الجهاز  - الهيئة   ٢٠١١
المركزي للرقابة 

وزارة  –والمحاسبة 
وزارة  –لمالية ا

  الخدمة المدنية

الجهاز المركزي 
 –للرقابة والمحاسبة 
 –وزارة المالية 

وزارة الخدمة المدنية، 
  النيابة العامة 

إعداد وثيقة تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين في  -
  الهيئة وبقية عناصر المنظومة في مجال الوقاية والمنع

  عدد أدلة التدريب المعدة -    الهيئة   ٢٠١١-٢٠١٠الواردة  إعداد أدلة تدريبية في المجاالت
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 االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

األهداف   السياسات
  الفرعية

الجهات المنفذه   فترة التنفيذ  جراءات التفصيليةالبرامج واإل
  اآلساسية

الجهات 
المساعدة في 

  التنفيذ

  ومؤشرات القياس المخرجات

في االحتياجات التدريبية مع األخذ فـي  
تحليـل إقـرارات    -: (االعتبار ما يلي

برامج الرقابة والتفتـيش   -الذمة المالية
المشـتريات   -موازنات تحليل ال-الفني

إبـرام   -إدارة المـوظفين  -والمخازن 
  العقود المالية واإلدارية

تدريب كوادر الهيئة في مجال الوقاية 
مهارات الحاسوب  والمنع باإلضافة إلى

  اللغة االنجليزية -

مؤسسات الجهاز   الهيئة  ٢٠١٤-٢٠١٠
اإلداري والوحدات 

  االقتصادية

  عدد الدورات التدريبية المنفذة في كل برنامج  -
  عدد المتدربين في كل برنامج -

لتفتيش تدريب كوادر إدارات الرقابة وا
والشؤون المالية وشؤون الموظفين 
ولجان المناقصات والعالقات العامة في 
الجهاز اإلداري للدولة والوحدات 
االقتصادية على قيم النزاهة وآليات 

  الوقاية من الفساد ومنع وقوعه

مؤسسات  -الهيئة   ٢٠١٤-٢٠١٠
الجهاز اإلداري 

والوحدات 
  االقتصادية

مؤسسات الجهاز 
دات اإلداري والوح

  االقتصادية

عدد الدورات التدريبية المنفذة لكل إدارة من -
  اإلدارات المستهدفة

  عدد المتدربين في كل برنامج -

ورش عمل وندوات ومحاضرات للموظفين 
العموميين بشأن قيم النزاهة ومكافحة الفساد 

  وآليات اإلبالغ ومدونات السلوك

مل والندوات والمحاضرات في كل عدد ورش الع -  الجامعات   الهيئة   ٢٠١٤-٢٠١٠
  جهة

  عدد المستهدفين في كل برنامج -
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 االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

  بناء القدرات: المكون الرابع
  بناء قدرات المنظومة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد: الهدف االستراتيجي

األهداف   لسياساتا
  الفرعية

الجهات   فترة التنفيذ  البرامج واإلجراءات التفصيلية
 المنفذة

   األساسية

جهات المساعدة في ال
  التنفيذ

  المخرجات ومؤشرات القياس

سياسات 
بناء القدرات 
في مجال 
  إنفاذ القانون

  
تعزيز قـدرات  
الهيئة الوطنيـة  
وبقية أطـراف  
ــة  المنظومــ
ــين  المعنيـــ
ــة  بالمالحقــ
القضائية وإنفاذ 

  القانون

تصميم برنامج لتحديد االحتياجات الفنية 
في والتجهيزات لقطاعات الهيئة العاملة 

  مجال المالحقة القضائية

إعداد وثيقة االحتياجات الفنيـة  -  مكتب المدعي العام   الهيئة  ٢٠١٠
  والتجهيزات

رفد قطاع التحقيق والمتابعة القضـائية  -
باحتياجاته من الكادر الفني القادر علـى  
التعامل مع القضايا المنظورة في الهيئة 

  )مجالي التحري والتحقيق(
والمتابعة القضـائية   رفد قطاع التحقيق-

باحتياجاته من التجهيزات الفنية الالزمة 
  ألنشطة التحري والتحقيق

رفد قطاع التشريعات وتطـوير الـنظم   - 
اإلدارية باحتياجاتـه مـن الكـادر الفنـي     
  المتخصص في التشريعات والنظم اإلدارية

٢٠١٠-
٢٠١٢  

 –الداخليــة  –النيابــة    الهيئة
ــة  ــؤون القانوني  –الش

المعهد  –دنية الخدمة الم
  العالي للقضاء

حجم الكادر الفني فـي قطـاع   -
ــة  ــق والمتابع ــري والتحقي التح

  القضائية
حجم الكادر الفني فـي قطـاع   -

  التشريعات وتطوير النظم
حجم ونوعية التجهيزات الفنيـة  -

المستخدمة في قطـاع التحـري   
  والتحقيق
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 االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

األهداف   لسياساتا
  الفرعية

الجهات   فترة التنفيذ  البرامج واإلجراءات التفصيلية
 المنفذة

   األساسية

جهات المساعدة في ال
  التنفيذ

  المخرجات ومؤشرات القياس

تصميم برنامج لتحديد االحتياجات 
الحقة وإنفاذ المالتدريبية في مجال 

القانون يأخذ في االعتبار احتياجات 
الهيئة الوطنية والنيابة العامة والجهاز 
المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة 
العليا للرقابة على المناقصات واللجنة 
العليا للمناقصات ووزارة الداخلية 
ووزارة الشؤون القانونية وقضاة محاكم 

  األموال العامة

محاكم األموال  –نيابة ال   الهيئة  ٢٠١٠
الجهاز المركزي  -العامة

هيئة  –للرقابة والمحاسبة 
 –الرقابة على المناقصات 
 –اللجنة العليا للمناقصات 

الشؤون  –الداخلية 
  القانونية

  إعداد وثيقة االحتياجات التدريبية-
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 االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

  بناء القدرات: المكون الرابع
  نية للنزاهة ومكافحة الفسادبناء قدرات المنظومة الوط: الهدف االستراتيجي

الجهات المنفذه   فترة التنفيذ  البرامج واإلجراءات التفصيلية  األهداف الفرعية  لسياساتا
  اآلساسية 

الجهات المساعدة 
  في التنفيذ

المخرجات ومؤشرات 
  القياس

  
سياسات 

بناء 
القدرات 
في مجال 

إنفاذ 
  القانون

ــدرات  ــز ق تعزي
ــة  ــة الوطني الهيئ
وبقيــة أركــان  

نظومة المعنيين الم
بالمالحقة القضائية 

  وإنفاذ القانون

المالحقـة  تصميم أدلة تـدريب فـي مجـال    
  القضائية وإنفاذ القانون مع األخذ في االعتبار

  تلقي الشكاوى والبالغات وتحليلها، -
  فحص وتدقيق البيانات والوثائق، -
  التحري وجمع األدلة والقرائن،  -
  التحقيق والضبط، -
  االدعاء،الترافع و -
  األبعاد والجوانب اإلجرائية والفنية للتقاضي-
  .متابعة اإلجراءات القضائية وتنفيذ األحكام -

الجهاز  –النيابة  -الهيئة   ٢٠١١-٢٠١٠
المركزي للرقابة 

   –والمحاسبة 

الجامعات اليمنية 
المعهد العالي –

  للقضاء

المعــدة دلــة عــدد األ -
ــدريب  ــرائح التـ لشـ

  المستهدفة

   فريق من المدربينإعداد -
  تدريب المدربين-

الجهاز  –النيابة  - الهيئة  ٢٠١١-٢٠١٠
  المركزي للرقابة والمحاسبة

 –الجامعات اليمنية  
  المعهد العالي للقضاء

  تشكيل فريق التدريب-
  عدد برامج إعداد المدربين-

  تدريب الشرائح المستهدفة
  

  المنفذة برامجالعدد -    شركاء الهيئة –الهيئة   ٢٠١٤-٢٠١٠
  عدد المتدربين-
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 االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

  بناء القدرات: المكون الرابع

  بناء قدرات المنظومة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد: الهدف االستراتيجي

األهداف   السياسات
  الفرعية

فترة   البرامج واإلجراءات التفصيلية
الجهات المساعدة   الجهات المنفذه اآلساسية   التنفيذ

  في التنفيذ
  رات القياسومؤش المخرجات

سياسات 
بناء 

القدرات 
في مجال 

رفع 
مستوى 
الوعي 
والتعليم 
والتثقيف 
والمشاركة 
  المجتمعية

ــز  تعزيـ
ــدرات  قـ
ــر  األطـ
ــمية  الرس
والمجتمعية 
العاملة في 
مجــــال 
التوعيـــة 
ــف  والتثقي
والمشاركة 
  المجتمعية

تصميم برنامج لتحديد االحتياجات التدريبية 
ركة في مجال التوعيـة والتثقيـف والمشـا   

المجتمعية يشمل الهيئة وأطراف التحـالف  
الوطني ومنظمات المجتمع المدني  واألطر 
النسوية والتربـويين وأعضـاء المجـالس    

   المحلية وعلماء الدين وخطباء المساجد

التحالف الـوطني،   - الهيئة  ٢٠١٠
منظمات المجتمع المـدني،  
وسائل اإلعالم، اتحاد نساء 
ــة  ــة الوطني ــيمن، اللجن ال

ة، مركـز الدراسـات   للمرأ
  .النسوية

ألوقاف واإلرشاد، ا
ــة  وزارة التربيــ
ــيم  ــيم، التعل والتعل
ــالس  ــي، المج الفن

ــة ــيم المحلي ، التعل
  العالي

  إعداد وثيقة االحتياجات التدريبية- 

ــزات   ــد التجهي ــامج لتحدي ــميم برن تص
لقطاعــات اإلعــالم واالحتياجــات الفنيــة 

والمجتمع المدني والتعاون الدولي ومركـز  
والتحـالف الـوطني    لتدريب التابع للهيئـة ا

  ومنظمات المجتمع المدني واألطر النسوية

  -التحالف الوطني -الهيئة  ٢٠١٠
األطـر   -المجتمع المـدني 

  .النسوية

ـات   -   وزارة اإلعالم  ــة االحتياجـ ــداد وثيق إع
  والتجهيزات الفنية

رفد قطاعات اإلعـالم والمجتمـع المـدني    
ريب بالكـادر  والتعاون الدولي ومركز التد

٢٠١٠-
٢٠١١  

عدد الفنيين العاملين بقطـاعي  -    الهيئة
  اإلعالم والمجتمع المدني
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 االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

األهداف   السياسات
  الفرعية

فترة   البرامج واإلجراءات التفصيلية
الجهات المساعدة   الجهات المنفذه اآلساسية   التنفيذ

  في التنفيذ
  رات القياسومؤش المخرجات

حجم التجهيزات الفنيـة التـي   -  الفني والتجهيزات الفنية
  يستخدمها قطاع اإلعالم

حجم التجهيزات الفنية لمركـز  -
  التدريب

  حجم الكادر التدريبي -
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 االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

  بناء القدرات: المكون الرابع
  بناء قدرات المنظومة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد: راتيجيالهدف االست

األهداف   السياسات
  الفرعية

فترة   البرامج واإلجراءات التفصيلية
  التنفيذ

 المنفذةالجهات 
   األساسية

الجهات المساعدة في 
  التنفيذ

  ومؤشرات القياس المخرجات

ــات  سياسـ
بناء القدرات 
في مجـال  
رفـــــع 
مســـتوى 
ــوعي  الـ
والتعلـــيم 
ــف  والتثقي
والمشاركة 
  المجتمعية

ــز  تعزيــ
قــــدرات 
ــر  األطــ
ــمية  الرسـ
والمجتمعيــة 
العاملة فـي  
ــال  مجــ
التوعيـــة 
والتثقيـــف 
ــاركة  والمش

  .المجتمعية

تصميم أدلة تدريب في مجال التوعيـة  
ــة  ــاركة المجتمعي ــف والمش  والتثقي

التربــويين، ( والتعــاون الــدولي 
اإلعالميين، منظمات المجتمع المـدني،  

حلية، خطبـاء المسـاجد،   المجالس الم
  .)األطر النسوية

٢٠١٠ - 
٢٠١١  

األطـر   -الهيئة 
ــوية   –النســـ
  الجامعات اليمنية

وزارة التربية، التعليم الفني، 
اإلعالم، المجتمع المدني، 

  المجالس المحلية  –األوقاف 

إعداد أدلة لتدريب للشرائح  -
  المستهدفة

جتمـع  الم -الهيئة   ٢٠١٠  إعداد فريق من المدربين -
الجامعات  –المدني 

ــة  األطــر  -اليمني
  النسوية

التربية، التعليم الفني، وزارة 
 اإلعالم، المجتمع المدني،

  المحلية المجالس - األوقاف

  تشكيل فريق التدريب  -
  المدربين إعدادعدد برامج  -

التربويين، ( تدريب الشرائح المستهدفة
اإلعالميين، منظمات المجتمع المدني، 

س المحلية، خطباء المساجد، المجال
  )األطر النسوية

٢٠١٠-
٢٠١٤  

المجتمـع   -الهيئة 
ــدني،الجامعات  الم

ــة ــر  -اليمني  األط
  النسوية

التربية، التعليم الفني، وزارة 
، اإلعالم، المجتمع المدني، 

  المحلية المجالس - األوقاف

  سنوياً عدد برامج التدريب المنفذة-
  سنوياً عدد المتدربين-

 


