ا إلستراتيحية الوطوية لمكافرة الفساد
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هائب رئيس الهيئة

مكوهات ا إلستراتيحية
•
•
•
•
•

•
•
•
•

مدخل :اإلطار العام التجاهات اإلستراتٌجٌة الوطنٌة لمكافحة الفساد
القسم األول :الفساد فً الٌمن :ماهٌته ،أسبابه ،ونطاقه ،وتداعٌاته
القسم الثانً :المنظومة الوطنٌة للنزاهة ومكافحة الفساد
القسم الثالث :اإلطار المفاهٌمً والمنهجً لإلستراتٌجٌة الوطنٌة لمكافحة الفساد
القسم الرابع :مكونات اإلستراتٌجٌة ومجاالت العمل الرئٌسة
 منع وقوع الفساد و الوقاٌة منه إنفاذالقانون و المالحقة القضائٌة رفع مستوى الوعً و التثقٌف و التعلٌم و المشاركة المجتمعٌة بناء القدراتالقسم الخامس :طبٌعة االدوار التنفٌذٌة الطراف المنظومة الوطنٌة
مالحظات ختامٌة :متطلبات البدء فً التنفٌذ  -النتائج المتوقعة والمعوقات المحتملة
قائمة المصادر
ملحق :خطة العمل التنفٌذٌة

ا إلطار الػام لتحاهات ا إلستراتيحية الوطوية لمكافرة الفساد
جهود الجمهورٌة الٌمنٌة فً مكافحة الفساد:
أدركت الٌمن مخاطر الفساد لذا وضعت جهود مكافحة الفساد على رأس
قائمة األولوٌات التً تضمنتها :
• األجندة الوطنٌة لإلصالحات
• البدء ببرنامج اإلصالح الوطنً الشامل فً العام  1995فً الجوانب
السٌاسٌة واالقتصادٌة واإلدارٌة والمالٌة.
• تم أعداد اإلستراتٌجٌة الوطنٌة للتخفٌف من الفقر .2005-2003
• تشكٌل اللجنة العلٌا لحماٌة المال العام ومكافحة الفساد فً العام
.2003

فً المجال التشرٌعً:
• مصادقة مجلس النواب على االتفاقٌة الدولٌة لمكافحة الفساد فً
الخامس من ٌونٌو فً العام 2005م .
• إصدار قانون رقم ( )3لسنة 2006م بشأن أقرار الذمة المالٌة.
• إصدار قانون رقم ( )39لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد.
• إصدار قانون رقم  23لسنة 2007م بشأن المناقصات والمزاٌدات.
• إصدار قانون غسل األموال للعام 2010م.
فً البناء المؤسسً
• إنشاء الهٌئة الوطنٌة العلٌا لمكافحة الفساد
• إنشاء الهٌئة العلٌا للرقابة على المناقصات

أ
الكسم الول
الفساد في اليمن :ماهيته ،اسبابه ،وهطاله ،وتداغياته

أوالً – التعرٌف بماهٌة الفساد ومفاهٌمه
 اتجاهات التعرٌف فً اتفاقٌة األمم المتحدة لمكافحة الفساد
 تعرٌف الفساد فً المادة  2من القانون رقم  39لسنة  2006مع
إٌراد اللبس فً التعرٌف بموجب المادة .30
ثانٌا ً  -أسباب الفساد فً الٌمن
ثالثا ً – وضع الٌمن فً التقارٌر الدولٌة للفساد
 – 1تقرٌر منظمة الشفافٌة العالمٌة  – 2مؤشر برتلسمان
 – 3تقرٌر النزاهة العالمً  – 4تقرٌر الوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة
 - 5السٌطرة على الفساد فً مؤشرات الحكم الجٌد (البنك الدولً).
رابعا ً – الفساد وتأثٌراته على التنمٌة فً الٌمن

الموطلكات الرئيسة لالستراتيحية
•
•
•

•
•
•

قٌم الدٌن اإلسالمً الحنٌف
منظومة التشرٌعات الوطنٌة
اإلرادة السٌاسٌة (البرنامج االنتخابً لفخامة األخ رئيٌس
الجمهورٌة  -برنامج الحكومة)
األجندة الوطنٌة لإلصالحات الشاملة
االلتزامات الدولٌة للٌمن مع شركاء التنمٌة
التشيييرٌعات الدولٌييية ممثلييية فيييً اتفاقٌييية األميييم المتحيييدة
لمكافحة الفساد

أ
الهداف الرئيسية ل إالستراتيحية
•
•
•
•
•

اوال :صيييٌاغة منظومييية قانونٌييية فاعلييية وإجيييراءات واضيييحة ودقٌقييية
لتحدٌد قضاٌا الفساد والتحقٌق بشأنها وتعقب مرتكبٌها
ثانٌيييا :تطيييوٌر آلٌيييات إدارٌييية ومؤسسيييٌة واضيييحة لتعزٌيييز المسييياءلة
والوقاٌة من الفساد ومنع ممارسته
ثالث يا ً  :خلييق بٌئيية مجتمعٌيية تناصيير قييٌم النزاهيية والشييفافٌة ،وتح ي
على المساءلة والمحاسبة ،وتناه أي ثقافة متسامحة مع الفساد
رابعا :بناء قدرات المنظومة الوطنٌة للنزاهة ومكافحة الفساد.
خامسا :تحقٌيق التنياغم فيً أداء أطيراف المنظومية وتنسيٌق أدوارهيا
فً جهود مكافحة الفساد.

الطار المفاهيمي والموهحي ل إالستراتيحية

•

الرسيييالة :تعزٌيييز قيييٌم النزاهييية وتطيييوٌرنظم الشيييفافٌة
والمساءلة

• الرؤٌيية

 :بنيياء مؤسسييات قوٌيية وفاعليية فييً مكافحيية
الفساد وتعزٌز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة .

ا إلطار المفاهيمي
تتبنى اإلستراتٌجٌة مفهوم المنظومة الوطنٌة للنزاهة ومكافحة الفساد
الذي ٌتضمن مفهوم المؤسسات الحكومٌة التً تملك القدرة للعمل معا
للوفاء بمعاٌٌر عالٌة ودائمة للشفافٌة والمساءلة،ومستوٌات متدنٌة
للفساد وسوء اإلدارة.وٌأتً فً مقدمتها
(الهٌئة الوطنٌة العلٌا لمكافحة الفساد،والجهاز المركزي للرقابة
والمحاسبة،الهٌئة العلٌا للرقابة على المناقصات والمزاٌدات ،اللجنة
العلٌا للمناقصات والمزاٌدات ،وزارة المالٌة ،وزارة الخدمة المدنٌة
،وزارة الشؤون القانونٌة ،وزارة الداخلٌة ،وزارة العدل ،وزارة األعالم
،نٌابة األموال العامة ،محاكم األموال العامة ،المحكمة العلٌا (الدائرة
الدستورٌة ) ،مجلس النواب ،مجلس الشورى إضافة إلى األعمدة
والركائز غٌر الحكومٌة ممثلة فً المجتمع المدنً والقطاع الخاص
ووسائل األعالم .

الموهحية
• تبنت الهٌئة منهجا ٌعتمد على المشاركة الفاعلة لكافة
أطراف المنظومة الوطنٌة للنزاهة منطلقة من فرضٌة
مفادها أن مكافحة الفساد مسؤولٌة الجمٌع وبحٌث تظل
الهٌئة الوطنٌة العلٌا لمكافحة الفساد مسئولة عن وضع
السٌاسات وتنسٌق األدوار.

غواصر الكوة في الموظومة الوطوية
.1
.2
.3
.4
.5
.6

قٌم دٌنٌة تح على مناهضة الفساد ،وتشرع العقوبة للمفسدٌن
توافر إرادة سٌاسٌة قوٌة لدعم جهود مكافحة الفساد.
وجود أجندة وطنٌة لإلصالحات المالٌة واإلدارٌة والسٌاسٌة.
وجود هٌئة مستقلة مخولة بوضع اإلستراتٌجٌة الوطنٌة لمكافحة
الفساد ،ووضع اآللٌات والخطط المنفذة لها ،وقٌادة المنظومة،
وتحمل مسؤولٌة التنسٌق بٌن األدوار.
استعداد أعمدة المنظومة لتنسٌق الجهود واإلقرار بأهمٌة تكامل
األدوار.
استعداد من شركاء التنمٌة لدعم الهٌئة الوطنٌة وبقٌة أعمدة
المنظومة.

ترديات تواخه الموظومة الوطوية
.1
.2
.3
.4
.5
.6

.7
.8

قصور تشرٌعً فً قوانٌن بع أعمدة المنظومة.
غمو فً ادوار بع أعمدة المنظومة وتداخل فً البع األخر
غٌاب آلٌات فاعلة للتنسٌق بٌن أعمدة المنظومة بشأن جهود مكافحة الفساد.
وجود نصوص دستورٌة وتشرٌعات تحول دون المكافحة الناجعة لممارسات
الفساد فً الوظائف التنفٌذٌة العلٌا( .م  ،128،139من الدستور -قانون رقم
 6لسنة .)1995
حداثة الهٌئة بصالحٌاتها الواسعة والهاجس من مصادرتها لصالحٌات بع
األعمدة .
بطء إجراءات مجلس النواب للنظر فً مشارٌع تعدٌل القوانٌن المنظمة لبع
األعمدة
تدخل الحكومة فً أنشطة المنظومة من خالل الموازنات وتخصٌص الموارد.
تداخل األدوار داخل بع أعمدة المنظومة مثل المجالس المحلٌة التً تجمع
بٌن اإلشراف والرقابة والمساءلة وسحب الثقة ،وفً الوقت نفسه تمارس
صالحٌات تنفٌذٌة ومالٌة (لجان المناقصات والمزاٌدات)

مكوهات ا إلستراتيحية
ومحالت الػمل الرئيسية

الوقاٌة والمنع
بناء
القدرات

التوعٌة التثقٌف

إنفاذ القانون
والمالحقة

اول :مكون الولاية من الفساد
وموع ممارسته
الهدف الستراتيحي:
صُاغح يُظىيح قاَىَُح وتطىَر آنُاخ إدارَح ويؤسسيُح واحي ح نزيسَيس انًسياونح وانىقاَيح ييٍ
انفساد ويُع يًارسزه.
أ
الهداف الفرغية:
• إزانح انزضارب وانزداخم انقائى فٍ يهاو أطراف انًُظىيح انىطُُح وتُسُق األدوار تُُهى
•حصر انزشرَياخ انزٍ تيُق جهىد يكاف ح انفساد
•اسزكًال اإلطار انزشرَيٍ انداعى نهشفافُح ويكاف ح انفساد
•ت قُق انًىاويح تٍُ انزشرَياخ اندونُح وانزشرَياخ انً هُح
•تطىَر انثُُح انزُظًُُح وتثسُظ اإلجراواخ اإلدارَح وانًانُح
•ترسُخ أخالقُاخ وقُى يًارسح انىظُفح انيايح
•تيسَس انشفافُح فٍ انزيٍُُ وانزىظُف وفقا ً نًثادئ انزُافس وانجدارج
•تطىَر آنُاخ انرقاتح عهً األَشطح اإلدارَح وانًانُح وانسُاسُح
•ت سٍُ انًسزىي انياو نألجىر وانًرتثاخ وفق اإليكاَُاخ انًزاحح
•تيسَس انشفافُح فٍ اإلجراواخ انًانُح ان كىيُح
•تيسَس اإلجراواخ انزٍ تقٍ يٍ انفساد وتًُع حدوثه.

أ
السياسات والدوات
•
•
•
•
•
•

سٌاسات تشرٌعٌةسٌاسات تنظٌمٌة وإدارٌة
سٌاسات فً مجال التوظٌف
سٌاسات رقابٌة
سٌاسات مالٌة
سٌاسات فً مجال المراجعة والتقٌٌم

الفاغلون الرئيسيون والشرائد المستهدفة
•
•
•

•
•
•

فاعلون رئٌسٌون
الهٌئة الوطنٌة العلٌا لمكافحة
الفساد
الجهاز المركزي للرقابة
والمحاسبة
وزارة المالٌة – الخدمة المدنٌة–
المجالس المحلٌة  -اللجنة العلٌا
للمناقصات والمزاٌدات
هٌئة الرقابة على المناقصات
شركاء التنمٌة

•
•
•
•
•
•
•
•

شرائح مستهدفة
المشمولٌن بإقرارات الذمة
المالٌة
لجان المناقصات والمزاٌدات
كادر إدارات الرقابة والتفتٌش
كادر إدارات الشؤون المالٌة
كادر إدارات شؤون الموظفٌن
المجالس المحلٌة
القطاع الخاص

المكون الثاهي :إاهفاذ الكاهون والمتابػة الكضائية
الهدف الستراتيحي:
صُاغح إجراواخ واح ح ودقُقح نز دَد قضاَا انفساد وانز قُق تشأَها
وتيقة يرتكثُها.
أ
الهداف الفرغية:
•تأسُس تداتُر فاعهح تشأٌ اإلتالغ عٍ قضاَا انفساد وتثادل انًيهىياخ
ذاخ انصهح تانف ص وانزدقُق.
•تطىَر آنُاخ انز رٌ واالسزدالل وجًع انًيهىياخ تشأٌ قضاَا انفساد.
•تطىَر آنُاخ انز قُق وتقُُاته.
•تيسَس كفاوج انقضاو فٍ انزيايم يع قضاَا انفساد.
•تيسَس انزُسُق تٍُ انجهاخ انيايهح فٍ يجال إَفاذ انقاَىٌ.

أ
السياسات والدوات
أ
اول :سياسات إاهفاذ الكاهون في :
•
•
•
•
•
•
•

مجال البالغات والشكاوى
فً مجال التحري واالستدالل
فً مجال التحقٌق
فً مجال التقاضً
فً مجال المتابعة وتنفٌذ األحكام القضائٌة
فً مجال الحجز والمصادرة واالستعادة
ثانٌا :سٌاسات المراجعة والتقٌٌم

الفاغلون الرئيسيون والشرائد المستهدفة
• فاغلون رئيسيون
•
•
•
•
•
•
•
•
•

الهٌئة الوطنٌة العلٌا لمكافحة الفساد
رئاسة الجمهورٌة  -مجلس النواب
جهاز الرقابة والمحاسبة
البنك المركزي (وحدة غسل األموال)
هٌئة الرقابة على المناقصات
أقسام الشرطة وأجهزة البحث
نٌابة ومحاكم األموال العامة،
وسائل اإلعالم ،المحكمة العلٌا (الدائرة
الدستورٌة)
شركاء التنمٌة

• شرائد مستهدفة
• كافة من صدر بحقهم بالغ
بشأن جرٌمة فساد أو
إثراء غٌر مشروع من
الموظفٌن العمومٌٌن.
• أطراف المنظومة فً بناء
القدرات.
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المكون الثالث :رفع مستوى الوغي والتثكيف والتػليم والمشاركة
المحتمػية
الهدف الستراتيحي:
• إٌجاد بٌئة مجتمعٌة تناصر قٌم النزاهة والشفافٌة ،وتح على
المساءلة والمحاسبة ،وتناه اي ثقافة متسامحة مع الفساد.

أ
الهداف الفرغية:

• بناء جسور الشراكة بٌن المنظومة الوطنٌة وبٌن األطر
المجتمعٌة.
• تعزٌز دور وسائل اإلعالم فً جهود مكافحة الفساد بمهنٌة
وحٌادٌة.
• تنشئة الجٌل الجدٌد على مفاهٌم القٌم والنزاهة والشرف
ومحاربة الفساد.

أ
السياسات والدوات
•
•
•
•

تعزٌز سٌاسات المشاركة المجتمعٌة فً جهود مكافحة الفساد.
تعزٌز دور منظمات المجتمع المدنً فً جهود مكافحة الفساد.
تفعٌل دور وسائل اإلعالم.
تفعٌل سٌاسات التعلٌم والبحث العلمً.

الفاغلون الرئيسيون والشرائد المستهدفة
•
•
•
•
•
•

فاعلون رئٌسٌون
الهٌئة الوطنٌة العلٌا لمكافحة
الفساد
منظمات المجتمع المدنً
وسائل اإلعالم
مؤسسات التعلٌم العام والعالً
مراكز البحث  -شركاء التنمٌة

•
•
•
•
•
•

شرائح مستهدفة
المعلمٌن والموجهٌن
ومدراء المدارس
التالمٌذ وطالب الثانوٌة
وطالب الجامعات
الكادر اإلعالمً
كادر منظمات المجتمع
المدنً
موظفً القطاع الخاص

المكون الرابع :بواء الكدرات
الهدف الستراتيحي:
• بناء قدرات المنظومة الوطنٌة للنزاهة ومكافحة الفساد.
أ
الهداف الفرغية:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

فً مجال البنٌة التحتٌة والمهارات العامة
استكمال تأسٌس البنٌة التحتٌة ومتطلبات بناء القدرات.
فً مجال الوقاٌة والمنع
تعزٌز القدرات البشرٌة والفنٌة لألجهزة العاملة فً مجال الوقاٌة
من الفساد ومنع ممارسته.
فً مجال إنفاذ القانون
تعزٌز قدرات الهٌئة الوطنٌة وبقٌة أركان المنظومة العاملة فً مجال وإنفاذ القانون
فً مجال التوعٌة والتثقٌف والمشاركة المجتمعٌة
تعزٌز قدرات األطر الرسمٌة والمجتمعٌة العاملة فً مجال التوعٌة والتثقٌف
والمشاركة المجتمعٌة

أ
الكسم الخامس:توسيق الدوار
الهدف الستراتيحي:
• تحقٌق التناغم فً أداء أطراف المنظومة وتنسٌق ادوارها فً جهود مكافحة الفساد

أ
اهداف فرغية:
• وضوح طبٌعة دور كل طرف من اطراف المنظومة فً تنفٌذ مفردات االستراتٌجٌة
• رفع مستوى التنسٌق بٌن اطراف المنظومة بغٌة التنفٌذ االمثل للوظائف المركزٌة
متمثلة فً الوقاٌة والتوعٌة وانفاذ القانون

• فاغلون رئيسيون
• كافة عناصر المنظومة الوطنٌة للنزاهة ومكافحة الفساد

مالذظات ختامية :متطلبات البدء في التوفيذ
 –1ضرورة استمرار اإلرادة السٌاسٌة الداعمة لتنفٌذ اإلستراتٌجٌة.
 – 2التزام من قبل الهٌئة وبقٌة عناصر المنظومة بخطة العمل التنفٌذٌة
انسجاما ً مع قائمة األولوٌات المبرمجة زمنٌا ً.
 – 3التزام عناصر المنظومة الوطنٌة بالعمل فً إطار تفاعلً ٌؤسس
لتكامل األدوار انطالقا ً من وحدة الهدف واختالف اآللٌات ذات الصلة
بطبٌعة مهام كل ركن من أركان المنظومة.
 – 4ضمان حشد تأٌٌد الرأي العام واإلعالم والمشاركة المجتمعٌة.
 - 6االلتزام من جانب شركاء التنمٌة بدعم وتموٌل برامج ومكونات
االستراتٌجٌة.
 -7المراجعة الدورٌة وتقوٌم مستوى تنفٌذ مكونات االستراتٌجٌة والتقدم
المحرز فً هذا المجال.

مالذظات ختامية :تكييم مستوى التوفيذ
•
•
•
•
•

•
•

تشكٌل لجنة برئاسة الهٌئة وعضوٌة بقٌة الشركاء.
تأسٌس وحدة تتولى متابعة تنفٌذ اإلستراتٌجٌة تحت إشراف
رئاسة الهٌئة.
قٌاس الفساد من منظور كمً.
إعداد تقرٌر سنوي عن وضع الفساد فً الٌمن.
إعداد الدراسات االستطالعٌة والتقٌٌمة لكل مكون من
مكونات اإلستراتٌجٌة.
تطوٌر مؤشرات ومناهج التقوٌم فً األجل القصٌر
والمتوسط والطوٌل.
عقد مراجعة سنوٌة ٌشارك فٌها الشركاء لتقٌٌم مستوى
التنفٌذ على مستوى كل مكون وعلى مستوى اإلطار الكلً
لإلستراتٌجٌة.

مالذظات ختامية :هتائج متولػة
هتائج متولػة
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

إصالح قسم ٌعتد به من اإلطار التشرٌعً لمنظومة مكافحة الفساد
بناء قدرات المنظومة الوطنٌة للنزاهة ومكافحة الفساد
ارتفاع درجة التنسٌق بٌن أعمدة المنظومة الوطنٌة وتجنب التضارب فً األدوار
إصالح وإعادة هٌكلة القسم األعظم من الجهاز اإلداري للدولة
ارتفاع القدرة االستٌعابٌة للقرو والمعونات والدعم الخارجً
تحسن فً معدل النمو االقتصادي
تحسن أداء وسائل اإلعالم فً الكشف عن قضاٌا الفساد
مشاركة أوسع لمنظمات المجتمع المدنً فً جهود مكافحة الفساد
تحسن وضع الٌمن فً مؤشرات التقارٌر الدولٌة
تعزٌز مصداقٌة جهود الٌمن فً مجال مكافحة الفساد
تفاعل اكبر من المانحٌن وشركاء التنمٌة مع قضاٌا التنمٌة فً الٌمن

مالذظات ختامية :مػولات ومخاطر مرتملة
•
•

•

•
•

ُبطء إجراءات إصالح اإلطار التشرٌعً المنظم لعمل المنظومة فً مجلس
النواب ،وانخفا درجة التفاعل مع مقترحات الهٌئة بشأن إصالح هذا اإلطار.
ُبطء استجابة األجهزة الحكومٌة لتنفٌذ مضامٌن مصفوفة اإلصالحات الوطنٌة
وعلى نحو ٌشكك فً مصداقٌة جهود مكافحة الفساد فً الٌمن لدى شركاء
التنمٌة ،وٌدفعهم التخاذ قرارات تحرم الٌمن من بع مصادر التموٌل.
انخراط الصحافة فً المماحكات السٌاسٌة بٌن السلطة والمعارضة على نحو
ٌفقدها الحٌاد والموضوعٌة وٌقلل من مصداقٌة البالغات المنشورة فٌها.
غلبة النبرة االنتقادٌة فً خطاب منظمات المجتمع المدنً على االنخراط الفاعل
فً جهود مكافحة الفساد.
تحالف عناصر نظام الفساد ضد جهود مكافحة الفساد وعلى نحو ٌعطل القسم
األكبر من برامج اإلستراتٌجٌة ،وٌشكك فً مصداقٌة الهٌئة ،وٌخلق صورة لها
بوصفها أداة من أدوات النظام لتجمٌل صورته أمام الرأي العام الداخلً وكذا
أمام العالم الخارجً.
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السٌاسات

األهداف
الفرعٌة

البرامج
واإلجراءات
التفصٌلٌة

فترة التنفٌذ

الجهات
المنفذة
األساسٌة

الجهات
المساعدة فً
التنفٌذ

المخرجات
ومؤشرات
القٌاس

ِشكراً حلسن استماعكم

