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 الفهرس
  3                                                                                        توطئة

 7                                                            م8102إجنبزات اهليئة للعبم  الفصل األول:
 انتقال الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إىل .

ي يناير 
    6                                                                           م8105العاصمة المؤقتة عدن ف 

 

  6                                                                                                           أهمية نقل الهيئة.
 

 

ي قامت بها الهيئة منذ انتقال.
 01                                                                                                                                   هاالخطوات الت 

 

 

: تف
ً
   01                                                                      عيل دور الهيئة ودعم تنفيذ مهامهاأوال

 

 

 01                                                                                                                .لقاءات لتفعيل دور الهيئة0
 

 

 00                                                                                لقاءات تنسيقية لدعم تنفيذ مهام الهيئة .8
 

 

: التدابير التوعوية والتثقيفية
ً
        01                                                                       ثانيا

 

اكة للعام  مذكرات الت .0  01                                                                                      م8105فاهم والشر

 01                                                                                 م8105ورش عمل وحلقات نقاش وفعاليات للعام  . 8

ي جديد للهيئةإنشاء مو . 1
ون   04                                                                                                    قع إلكي 

 04                                                                                       بالهيئة التعريفيةالتوعوية و  األعمال. 1

 

: إنفاذ القانون
ً
 05                                                                                            ثالثا

 

      05                                                                                                             البالغات و الشكاوى  .0

 05                                                                                                                الرصد واالستقصاء .8

    06                                                                                                         للهيئة..أهم المذكرات الرقابية 

 
ً
    81                                                                                          : التعاون الدوىلي  رابعا

 81                                                                                           .استئناف التواصل مع الجهات الدولية0

 88                                                                                                                       لقاءات.8
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 :
ً
 81                                                  الوطنية العليا لمكافحة الفسادعمل الهيئة طارئة لخطة خامسا

 

 

 :
ً
ي تواجه عمل الهيئةمعوقالتحديات والسادسا

         82                                                      ات الت 
 

 83                                                        م8109إجنبزات اهليئة للعبم  :ثبنيالفصل ال
 

ي قامت بها الهيئة خالل 
 84                                                                  م8106األعمال الت 

 
 

: اللقاءات
ً
 84                                                                                                    أوال

 

 

: التدابير التوعوية والتثقيفية
ً
 10                                                                          ثانيا

 

اكة للعام .0  18                                                                                     م8106مذكرات التفاهم والشر

  11                                                                                   م8106ورش العمل وحلقات النقاش للعام  . 8 
 

 :
ً
                      12                                                                                           القانون إنفاذثالثا

 

 12                                                                                                            البالغات و الشكاوى  .0

      14                                                                                                               الرصد واالستقصاء .8

             14                                                                                                     للهيئة..أهم المذكرات الرقابية    

 15                                                                                                 م8106. أبرز أعمال الهيئة للعام   1   
 

: التعاون الدوىلي 
ً
   11                                                                                              رابعا

 
     11                                                                                     . تقارير التقييم لتنفيذ اتفاقية األمم المتحدة0

     18                                                                                                                        لية.المؤتمرات الدو 8

                                                                          11                                                                                                                                      لقاءات .1



 12                                                     م8181إجنبزات اهليئة للعبم  :ثبلثالفصل ال

ي قامت بها الهيئة خالل 
 13                                                             م8181األعمال الت 

 
 

  
ً
 13                                                                                                      : اللقاءات أوال

 

 

 
ً
   15                                                                             : التدابير التوعوية والتثقيفية ثانيا

 

 15                                                     م8181. ورش عمل وحلقات نقاش وفعاليات للعام 0
 
 

: إنفاذ القانون
ً
 28                                                                                         ثالثا

 

 

 28                                                                                                              رة التحري والتحقيق.دائ0
 
 

 28                                                                                                                 البالغات و الشكاوى .8

 

 21                                                                                                                   الرصد واالستقصاء. 1

 

    21                                                                                                     للهيئة..أهم المذكرات الرقابية 

 

 22                                                                                                        للهيئة  أبرز الزيارات التفقدية ..
 

 

: التعاون الدوىلي 
ً
 23                                                                                            رابعا

 

 23                                                                                  . تقارير التقييم لتنفيذ اتفاقية األمم المتحدة0

        24                                                                                                                    المؤتمرات الدولية .8

   31                                                                                                                                   لقاءات .1

 م 8181و  8106عودة تحسن اليمن خالل العامير  

ي مؤشر مدركات الفساد الصادر عن الشفافية الدولية
  32                                                           ف 
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 -توطئة:
 

منذ اللحظات األولى إلعادة تشكٌلها, جسامة  ,تدرن الهٌبة الوطنٌة العلٌا لمكافحة الفساد ٌمٌنا  

ات الرلابٌة وصاحبة االختصاص األصٌل فً المهام الموكلة إلٌها باعتبارها أعلى الجه

( 93طبما  للصالحٌات الممنوحة لها بموجب المانون رلم ) ,الجمهورٌة الٌمنٌة فً مكافحة الفساد

م بشؤن مكافحة الفساد وتعمب ممارسٌه واسترداد األموال والعابدات الناتجة عن 6002لسنة 

 جرابم الفساد. 

 وانفاذ المانونفمد أولت الهٌبة اهتماما  خاصا  لمحور الولاٌة من الفساد  وانطاللا  من مسإولٌاتها المانونٌة

من خالل تعزٌز التدابٌر التشرٌعٌة وتمٌٌم والتراح تطوٌر التشرٌعات العمابٌة المتعلمة بجرابم 

الفساد من الناحٌتٌن االجرابٌة والموضوعٌة لمواكبة أحكام االتفالٌة الدولٌة لمكافحة الفساد. ومن 

الذي تم تسلٌمه مإخرا  للحكومة لغرض  مشروع لانون استرداد األموال المنهوبةالموانٌن  تلن

تمدٌمه لمجلس النواب لمنالشته وإلراره وفما  لإلجراءات الدستورٌة المتبعة فً مثل هذه 

 الحاالت.

 

مع  , ومذكرات التفاهمالشراكةتحالفات الامة : الفترة على هذه كما لامت الهٌبة خالل

المجتمع والمعاهد والمراكز والمإسسات اإلعالمٌة المختلفة لغرض تعزٌز مشاركة  امعاتالج

فً جهود مكافحة الفساد, وتوجٌه خطاب اعالمً وتثمٌفً كمهمة أساسٌة للولاٌة من الفساد إلذكاء 

الولاٌة  لبحث وتعزٌز وسابل وأسالٌب ورش عمل وندواتالوعً بمخاطر الفساد, وتنظٌم وتنفٌذ 

وحرصت الهٌبة أٌضا  على اتخاذ التدابٌر الكفٌلة بمشاركة منظمات  فساد ومكافحته.من ال

التً الامتها الهٌبة ادراكا  منها بتعاظم أهمٌة دور  ,األنشطة والفعالٌاتالمجتمع المدنً فً كافة 

 منظمات المجتمع المدنً بمختلف تكوٌناتها فً جهود مكافحة الفساد.  

 

بشؤن  على فتح باب التبلٌغل ممر عملها إلى العاصمة المإلتة عدن الهٌبة منذ انتماحرصت و

دراستها وعمل اإلجراءات  الهٌبة وتتولى ,ثبٌشصذ واالعزمصبءاُو٤بّ وعلى  الفساد, جرابم

 المانونٌة حٌالها.
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وفٌما ٌتعلك باختصاص الهٌبة طبما  للمانون فً محور التعاون الدولً فمد حرصت الهٌبة على: 

, وبما من شؤنه تعزٌز لتواصل مع الجهات الرلابٌة النظٌرة والمعنٌة بمكافحة الفساداستئناف ا

الشراكة وتبادل الخبرات فً مختلف المجاالت وعلى نحو خاص فً التدرٌب وبناء المدرات. 

واإلسهام فً بناء الجهد  الفعالٌات االللٌمٌة والدولٌةحرصت الهٌبة على استمرار حضورها فً ولد 

ً مكافحة الفساد من خالل العمل على متابعة تنفٌذ االستحمالات المترتبة على االتفالٌة ف الدولً

الدولٌة لمكافحة الفساد, وإبراز الجهد المبذول وطنٌا  فً هذا المجال. وبهذا الشؤن تم صدور 

لمراجعة تنفٌذ أحكام اتفالٌة  إعادة تشكٌل الفرٌك الوطنًم بشؤن 6003( لسنة 62المرار رلم )

لمكافحة الفساد, وإعداد تمرٌر االستعراض )التمٌٌم الذاتً( عن مدى التزام ألمم المتحدة ا

الثانً )التدابٌر الولابٌة( والفصل الخامس )استرداد الموجودات( من  بالدنا بؤحكام الفصل

 االتفالٌة الدولٌة لمكافحة الفساد, ولد جرى عند إعادة تشكٌل الفرٌك الوطنً مراعاة تمثٌل كافة

أطراف المنظومة الوطنٌة للنزاهة ومكافحة الفساد ضمن المرار تجسٌدا  ألهمٌة العمل والشراكة 

 )الدورة الثانٌة(, إنجاز مسودة تمرٌر االستعراضبٌن أطراف المنظومة. ولد أثمر هذا الجهد عن 

ولد تم رفعه للسلطات العلٌا بالدولة للمٌام بتسلٌمه لمكتب األمم المتحدة المعنً 

 عبر المنوات الرسمٌة المختصة. ,ٌٌناڤوالجرٌمة ب مخدراتبال

أن الهٌبة تؤمل من خالل ما تضمنه هذا التمرٌر أن ٌكون له األثر فً وضع بالدنا ضمن 

التمارٌر الصادرة عن المنظمات الدولٌة, ومنظمة الشفافٌة الدولٌة بشؤن مدركات الفساد, وسٌادة 

 ات الحكم الرشٌد.   المانون, وأداء مإسسات الدولة ومتطلب

وٌنبغً االشارة انه مع ما تم ذكره من انجازات فإن الهٌبة تواجه العدٌد من التحدٌات والمعولات 

 وعلى نحو خاص بعد ,نتٌجة الظروف االستثنابٌة التً ٌمر بها الوطن فً السنوات األخٌرة

وما نجم عنها من الدولة من لبل المٌلٌشٌات االنمالبٌة االنمالب على الشرعٌة ومإسسات 

مع دعوة فخامة  انسجاما  الهٌبة ممر نمل ب اضطرابات سٌاسٌة وأمنٌة والتصادٌه, مرورا  

 .لتفعٌل أجهزة الدولة والمٌام بمهامها من العاصمة المإلتة عدن ربٌس الجمهورٌة

بحدود ما م 6060 –6008للفترة  جهودها المتراكمةل تمرٌر انجازات الهٌبة نضع بٌن أٌدٌكم

 لها من إمكانٌات. حأتٌ

  اهلل الوطن حىم
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 يف نعبصًت املؤقخت عذٌاَخقبل اهليئت انٕطُيت انعهيب ملكبفذت انفسبد إىل ا
 و:8102 يُبيش

 

 أًْيت َقم اهليئت:
 
عدد  وبموجب ذلن تم انتمال عدن عاصمة مإلتة باعتبارتلبٌة لمرار فخامة ربٌس الجمهورٌة  -

ى, من أجهزة الدولة مثل مجلس الوزراء, مجلس النواب, البنن المركزي, مجلس المضاء األعل

الهٌبة كون ذلن  عملها من العاصمة المإلتة عدن ومنها لتباشر المحكمة العلٌا والنابب العام

مإسسات الدولة والمساعدة فً أداء مهامها المنشودة, حٌث ستعمل الهٌبة مع  اكتمالسٌعزز من 

بمٌة الشركاء فً منظومة مكافحة الفساد لما تمتلكه من صالحٌات واسعة بموجب المانون فً 

موال وتحفٌز الجهات المختصة بمتابعة المضاٌا الضرٌبة األ واستردادتعزٌز الحماٌة للمال العام 

 والجمركٌة ورفد خزٌنة الدولة بتلن الموارد.  

الهٌبة ٌنسجم مع دعوة فخامة ربٌس الجمهورٌة  لتفعٌل أجهززة الدولزة والمٌزام بمهامهزا  إن انتمال

 معاهدات الدولٌة وكزذابالدنا  لكافة المواثٌك وال الحترام ا  ٌؤتً تؤكٌدو ,من العاصمة المإلتة عدن

 ,ملهززا  مززن العاصززمة المإلتززة عززدنوالمنصززلٌات لمباشززرة ع تدعززوة المنظمززات الدولٌززة والسززفارا

من العمل الرلابً وتمٌٌم أداء الجهات والمإسسات والحفاظ على الموارد المالٌة للدولزة  سٌعززو

 المالٌة واإلدارٌة. االختالالتوالحد من 

وعلززى رأسززها الهٌبززة الوطنٌززة العلٌززا لمكافحززة الفسززاد شززرعٌة تمتلززن األجهزززة الرلابٌززة   -

من لبل األجهزة النظٌرة على المستوى العربً والدولً حٌث تم تشكٌلها بموجب  االعتراف

م, وهززذا مبززرر لممارسززة عملهززا بمززا ٌمكنهززا 6009( لسززنة 42ربززٌس الجمهورٌززة رلززم ) لززرار

 ببرامج إعادة اإلعمار للمناطك المحررة.           التواصل مع الخارج وتمدٌم المنح  والمروض والبدء

 الدولٌززة لمكافحززة الفسززاد كززون إنشززاء الهٌبززة أتززى تنفٌززذا   باالتفالٌززةعمززل ونشززاط الهٌبززة  ارتبززاط  -

( لسززنة 24بموجززب المززانون رلززم ) االتفالٌززةألحكامهززا وبعززد أن وافمززت وصززادلت بالدنززا علززى 

لزدٌها إرادة فزً  االسزتثنابًن بالدنا رغم الوضزع م, وسٌعطً هذا مإشر لتلن المنظمات إ6004

 تعزٌز سٌادة المانون ومحاربة الفساد.
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  هلبَخقبايُز  بٓب اهليئتانخي قبيج  اخلطٕاث
 

 حفعيم دٔس اهليئت ٔدعى حُفيز يٓبيٓبأٔالً: 
 

 نقبءاث نخفعيم دٔس اهليئت.0
 

بتارٌخ  ً عدنف بفخامة األخ عبدربه منصور هادي رئٌس الجمهورٌة الهٌئة لماء -0

م, حٌث وجه فخامة ربٌس الجمهورٌة بتوفٌر االحتٌاجات الالزمة لعمل 63/4/6008

 ,لممارسة مهامها من العاصمة المإلتة عدنالوطنٌة العلٌا لمكافحة الفساد الهٌبة 

فً هذا الصدد كافة الجهات المعنٌة بتسهٌل عمل الهٌبة بما ٌهدف إلى حماٌة  ا  وموجه

  .وتعزٌز الدور الرلابً, أ المسابلةوتفعٌل مبد ,ت العامةوالممتلكا األموال

 

م, والذي جرى فٌه التؤكٌد على 06/0/6008 فً عدن  بتارٌخ لماء برئٌس مجلس الوزراء -6

وتعزٌز أداءها للمهام واالختصاصات  ,الوطنٌة العلٌا لمكافحة الفساد ةدور الهٌبأهمٌة تفعٌل 

 .التً نص علٌها لانون مكافحة الفساد

 

حٌث تم   م90/2/6008فً عدن  بتارٌخ  وزٌر الداخلٌة –لماء بنائب رئٌس الوزراء -9

تعزٌز  كٌفٌةالهٌبة الوطنٌة العلٌا لمكافحة الفساد, و الدور الذي تضطلع بهاستعراض 

على أهمٌة  خالل اللماء التؤكٌدتم و ,وثمافة عدم التسامح مع الفساد ,الشفافٌة والنزاهة لٌم

 .باعتبار ذلن أحد األولوٌات المهمة ةدور الهٌبتفعٌل 

 

بحث أوجه التنسٌك بٌن لم 62/06/6008فً عدن بتارٌخ  لماء بنائب رئٌس الوزراء -2

 ,من خالل تحدٌد موجهات المرحلة المادمة ذات الصلة بمكافحة الفسادالحكومة والهٌبة 

الخصوص وعلى وجه  ,الشفافٌة والنزاهة والحكم الرشٌد فً أداء الدولة مبادئوتعزٌز 

وجرى  .الجهات الرلابٌة التً ٌمع على عاتمها توفٌر الحماٌة لألموال والممتلكات العامة

 .خالل اللماء منالشة جملة من المضاٌا المتعلمة بتفعٌل دور الهٌبة 
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 يٓبو اهليئتحُفيز  نذعى حُسيقيتنقبءاث . 8
 

 أوجهم وذلن لمنالشة 8/00/6008فً عدن بتارٌخ  لماء برئٌس وأعضاء اللجنة االلتصادٌة -1

التعاون والتنسٌك بٌن الجانبٌن فً الجهود الرامٌة لمكافحة الفساد واتخاذ التدابٌر الكفٌلة التً 

ثباته واستمراره وتنمٌة   من شؤنها اإلسهام بشكل جدي فً إنماذ االلتصاد الوطنً و تعزٌز

 تصادٌة أوال بؤول بالهٌبةونالش اللماء مدى إمكانٌة ربط مخرجات اللجنة االل .موارد الدولة

ولرارات مجلس الوزراء بصفة  ,لتصادٌةالاللجنة ا ى ٌسهل على الهٌبة متابعة مخرجاتحت

أولٌة بشؤن  ا  لدمت الهٌبة للجنة االلتصادٌة أفكارو .دورٌة ورفعها لفخامة ربٌس الجمهورٌة

)تنمٌة  :الٌةتصحٌح مسارات مصادر اإلٌرادات فً الموازنة العامة وتناولت المحاور الت

اإلٌرادات النفطٌة والغازٌة, اإلٌرادات الضرٌبٌة, اإلٌرادات الجمركٌة, اإلٌرادات 

 المتحصلة من المطارات والموانا البحرٌة والبرٌة(.
 

 

حرص م حٌث تم التؤكٌد على 08/06/6008فً عدن بتارٌخ  لماء بنائب وزٌر المالٌة  -2

على المالٌة وكافة الجهات التً تمع الهٌبة على تعزٌز مجاالت الشراكة مع وزارة 

مسبولٌة الحفاظ على المال العام وتنمٌة إٌرادات الدولة, خاصة فً ظل الظروف   عاتمها

ف كافة الجهود لتخفٌف األعباء توالتً تحتاج الى تكا ,الراهنة التً ٌمر بها الوطن

الفساد والولاٌة  كافحةلمواطنٌن مما ٌجعل جهود ملدمات الممدمة وتحسٌن الخ ,االلتصادٌة

من العوامل بالغة األهمٌة  ,وتعزٌز الكفاءة المالٌة واإلدارٌة فً كافة مإسسات الدولة ,همن

 .األهداف المطلوبة  لتحمٌك
 

وٌؤتً هذا اللماء بالتزامن   ,م04/3/6008 فً عدن بتارٌخ لماء برئٌس مصلحة الضرائب -3

لجة األوضاع المالٌة وااللتصادٌة التً مع الجهود الرسمٌة التً تبذلها الدولة لتصحٌح ومعا

 .تعٌشها البلد وتخفٌف المعاناة اإلنسانٌة والمعٌشٌة التً تواجه أبنابه
 

حرص  ا  علىم, وٌؤتً اللماء تؤكٌد4/00/6008فً عدن بتارٌخ  لماء بوزٌر الخدمة المدنٌة -4

 الوظٌفة العامة, انً منهتعا لتًمكافحة االختالالت اإلدارٌة الالهٌبة على تعزٌز الشراكة الهادفة 

االختالالت اإلدارٌة هً المدخل الحمٌمً لمكافحة الفساد المالً  تلنباعتبار أن معالجة 

والحد من التضخم فً  ,على أهمٌة تطبٌك معاٌٌر شغر الوظٌفة العامة, ووجرابم المال العام

ٌكلف  ر الذياألموالوظابف الوهمٌة,  ,ومكافحة االزدواج الوظٌفً ,المرارات اإلدارٌة

 .الخزٌنة العامة للدولة مبالغ كبٌرة وٌمثل سببا  ربٌسٌا  فً هدر موارد الدولة
 

جرى خالل اللماء وم, 8/00/6008فً عدن بتارٌخ  لماء بنائب وزٌر الخدمة المدنٌة -5

 تعزٌز أوجه التعاون المشترن بٌن الهٌبة ووزارة الخدمة المدنٌة.

 

م , حٌث تم خالل اللماء استعراض عددا  69/3/6008ٌخ فً عدن بتار لماء بوزٌر االتصاالت -6

وبحث  .من المجاالت ذات التعاون المشترن بٌن الهٌبة ووزارة االتصاالت وتمنٌة المعلومات

 ,اللماء المجاالت التً ٌمكن أن تستفٌد منها الهٌبة لتطوٌر نظم المعلومات المتعلمة بمكافحة الفساد

 والخبرات التً تملكها الوزارة فً هذا المجال. واالستفادة من التمنٌات المتاحة
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م, حٌث جرى خالل اللماء منالشة 8/00/6008فً عدن بتارٌخ  لماء بوزٌر الثمافة -7

الجانبٌن, كون وزارة الثمافة إحدى أطراف  بٌنمسودة أولٌة إلنشاء حلف ثمافً 

فساد والولاٌة منه تم التؤكٌد على أهمٌة نشر ثمافة مكافحة الو .المنظومة الوطنٌة للنزاهة

واألوساط الجماهٌرٌة,  ,والنمابات واالتحادات الثمافٌة ,بٌن أوساط فبات المثمفٌن

لٌنعكس ذلن إٌجابٌا  على مختلف المخرجات واألنشطة الثمافٌة والفنٌة التً ٌتلماها 

 .المجتمع
 

اكة الشر تعزٌزلجاء اللماء م, 2/00/6008فً عدن بتارٌخ  لماء بنائب وزٌر اإلعالم  -8

 فً عملٌة التوعٌة والتثمٌف المجتمعً بمخاطر الفساد اإلعالمبٌن الهٌبة ووزارة 

فً تعزٌز الولاٌة من الفساد وتثمٌف  لإلعالمٌٌنتمهٌد عمد لماء موسع لو, ومكافحته

 مذكرة التفاهماهمٌة تجدٌد اللماء  أكدو .المجتمع بمبدأ الحكم الرشٌد ومبادئ الشفافٌة

 .بٌن الجانبٌن

 

فً عدن بتارٌخ  ء بأعضاء الهٌئة التنفٌذٌة لمركز الٌمن لدراسات حموق اإلنسانلما -9

االتفاق على أهمٌة العمل المشترن فً مجال التوعٌة فً هذا اللماء م, وتم 03/8/6008

 ,وتعزٌز الشراكة المجتمعٌة لمكافحة الفساد ,بمخاطر الفساد على التنمٌة وحموق اإلنسان

 منالشة مسودةواختتم اللماء باالتفاق على  .مها ودورها الهامتنفٌذ مهالالهٌبة دعم  و

 .م6003خالل العام  , لٌكون تولٌعها ممكنا  مركزالبٌن الهٌبة ومذكرة تفاهم 

 

لمنالشة مسودة م 04/00/6008فً عدن بتارٌخ  لماء بالمائم بأعمال نادي لضاة الٌمن -11

 .م6003 التالً نفٌذه خالل العامالمزمع ت نادي لضاة الٌمنشراكة بٌن الهٌبة واتفالٌة 

 

أٌُال ثزبس٣خ ك٢  ٌمبء ثشئُظ ِحىّخ االعزئٕبف وسئُظ ُٔبثخ االعزئٕبف -11

 .٤ٜئخاُِز٘غ٤ن أُؾزشى ث٤ٖ اُونبء ُٝ , ٝرُي23/4/3122ّ

 

م حٌث بحث اللماء تعزٌز سبل أوجه 90/06/6008بتارٌخ  لماء برئٌس جامعة عدن -12

وإدخال كثٌر من المفردات الدراسٌة ة وجامعة عدن, التنسٌك والتعاون المشترن بٌن الهٌب

 مكافحة الفساد فً مناهج التعلٌم الجامعً.بتعزٌز مبادئ النزاهة والشفافٌة والخاصة 

 

م, وأستعرض 03/4/6008فً عدن بتارٌخ  لماء بمدٌر برنامج األمم المتحدة اإلنمائً -13

والمنظمات  ,لٌا لمكافحة الفسادسبل تعزٌز التعاون الدولً بٌن الهٌبة الوطنٌة العاللماء 

 ودعم استماللٌة عمل الهٌبة . باإلضافة إلىوالهٌبات الدولٌة العاملة فً مجال مكافحة الفساد

فً التحري والتوعٌة من  األداءوبرامجها فً مجال التدرٌب والتؤهٌل بما ٌرفع كفاءة 

  .التنمٌة وتحمٌك السالم أماموٌمف عابما   الٌمنالذي ٌهدر موارد وممدرات , مخاطر الفساد

 

ة لعمد المزٌد من اللماءات التمهٌدٌة مع أطراف المنظومة الوطنٌكذلن تسعى الهٌبة و -14

ومع المنظمات اإلللٌمٌة والدولٌة المتواجدة فً عدن )المكاتب الفنٌة  ,للنزاهة والشفافٌة

 والبنن الدولً وغٌرها(.  GIZالتابعة للدول المانحة منها 
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 ٔانخثقيفيتيت ٕانخٕعري خذابان ثبَيًب:
 

 و8102يزكشاث انخفبْى ٔانششاكت نهعبو   .0
 

أٝ  ,اثشاّ رؾبُلبد رؼبٕٝ ,اد اُز٘غ٤و٤خ أُزًٞسح أػالٙاُِوبء ػٖٗزغذ  اُز٢ أُخشعبدٖٓ 

 ك٢ اهبس عؼ٢ ا٤ُٜئخ اُٞه٤٘خ اُؼ٤ِب, ٝرُي ٔزًشاداُٝ الرلبه٤بدُ أ٤ُٝخ ٓغٞدادثٔ٘بهؾخ اُز٤ٜٔذ ُٜب 

. ثآصبسٙ ػ٠ِ أُغزٔغٞػ٤خ اُلغبد ٝٓؾبسثزٚ, ٝاُزٗؾش صوبكخ ٓ٘غ  فًتنفٌذ مهامها ل دٌُٔبكؾخ اُلغب

 :اُزب٤ُز٤ٖ ز٤ٖٓغ اُغٜرلبْٛ  ٝٓزًشح ارلبه٤خ ؽشاًخ ه٤غرٞك٢  3122ّخالٍ اُؼبّ ا٤ُٜئخ  ٗغؾذ ٝهذ

 

ثزبس٣خ الشراكة تفالٌة ارٞه٤غ رْ  :المؤسسة االعالمٌة للشفافٌة ومكافحة الفساد .0

فً عدة نماط  بٌن المإسستٌن  على تمتٌن عاللات التعاوناالتفالٌة نصت ٝ ,م04/00/6008

 .من أجل العمل على مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله بتبادل المعلومات خاصة تلن المتعلمة

الفساد وآثاره المختلفة على المجتمع,  كما جاء فً االتفالٌة إعداد برامج توعوٌة بمخاطر

مكافحة الفساد, وكٌفٌة تعزٌز آلٌات ووسابل  ر المجتمعً فً مجالومن ثم توسٌع الدو

 الولاٌة منه. 

 

  .م90/06/6008ٓغ عبٓؼخ ػذٕ ثزبس٣خ زٞه٤غ ٓزًشح رلبْٛ ثا٤ُٜئخ  هبٓذ جامعة عدن: .6

تضمنت مذكرة التفاهم عددا  من النماط ابرزها: تنظٌم جامعة عدن لمحاضرات توعوٌة و

هٌم النزاهة والشفافٌة ومبادئ الحكم الرشٌد, وتبنً تلن بمخاطر الفساد, والتعرٌف بمفا

العدٌد من اإلجراءات الالزمة. كما تضمنت  اتخاذالمفاهٌم فً الممررات الجامعٌة من خالل 

بالدراسات العلٌا وإصدارات الجامعة. وكذلن تٌسٌر جامعة عدن للهٌبة ما  كما ٌتعلالمذكرة 

 جانبٌنولد تم تشكٌل لجنة تسٌٌر من ال مكافحة الفساد.تتطلبه فعالٌاتها و أنشطتها المعنٌة ب

 .لتفعٌل مضامٌن مذكرة التفاهم

 

مع  رلبْٛ ٝٓزًشاد ؽشاًخ الرلبه٤بد ٓغٞداد أ٤ُٝخثٔ٘بهؾخ  الهٌبة باإلضافة إلى ذلن, لامت

 الجهات التالٌة:

 وزارة اإلعالم .1

  وزارة الثمافة .2

 مركز الٌمن لدراسات حموق اإلنسان  .3

 ضاة الٌمن نادي ل  .4
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 و8102نهعبو   ٔفعبنيبث َقبشٔسش عًم ٔدهقبث  .8
 

ٓخ ٝأُضٓغ اثشآٜب ث٤ٖ ا٤ُٜئخ اُٞه٤٘خ اُؼ٤ِب أُجشاُزلبْٛ ٓزًشاد اُؾشاًخ ٝ ُج٘ٞد ارلبه٤بد رلؼ٤الا 

خالٍ اُؼبّ  أُ٘ظٞٓخ اُٞه٤٘خ ُِ٘ضاٛخ, كوذ هبٓذ ا٤ُٜئخ اُغٜبد أُٔضِخ ٧هشاف ٝ ٌُٔبكؾخ اُلغبد

 اٌىسػ وحٍمبد إٌمبػ:ك٢ ػذد آخش ٖٓ  ذؽبسًٝ ,ػًّ خوسش و  ٔذوح ػٍُّخ ذؼوّ, ث3122

 

 ؽنشٓٞدعبٓؼخ -٤ًِخ اُوبٕٗٞ ٗظٔزٜب ثؼٕىاْ )ِىبفحخ اٌفغبد ِغئىٌُخ ِدزّؼُخ(. ٔذوح ػٍُّخ 2

سئ٤غخ ا٤ُٜئخ ثؼل ذ عزؼشماو :23/4/3122ّثزبس٣خ بُؾشاًخ ٓغ اُِغ٘خ اُٞه٤٘خ ُِٔشأحث

ٓؾ٤شح ا٠ُ إٔ , ٝاعت ٝه٢٘ ٝأخاله٢ ؤ٤ٔٛخ ٌٓبكؾخ اُلغبد ثبػزجبسٙأُؾبٝس ُزؼش٣ق اُطالة ث

رؼذ ٓغئ٤ُٞخ روغ ػ٠ِ ػبرن , ٢ٛٝ هن٤خ اُلغبد أفجؾذ ٓؾٌِخ ك٢ ًَ اُذٍٝ ٤ُٝظ ك٢ ا٤ُٖٔ

 اُغ٤ٔغ.

 فً جامعة عدن  (تعزٌز لٌم النزاهة والشفافٌة لبناء السالم)نحو ورشة عمل بعنوان . 2

الهٌبة دعم فً كلمة لها الهٌبة  ةأكدت ربٌس ,هل الورشةوفً مست :م64/06/6008بتارٌخ 

ومد جسر الشراكة مع , الحرب والصراعات الداخلٌةف ولوفً الٌمن ورات السالم امش نجاحإل

, وتوطٌد الشراكة السالم وإحاللمختلف مكونات المجتمع التً تسهم فً ارساء دعابم االستمرار 

من جانبه اشار  .ر المباشر فً صٌاغة الوعً الوطنًذات التؤثٌ مإسساتالمن خالل  ٌةالمجتمع

والتً تهدف الى  ,لى أهمٌة هذه الفعالٌة العلمٌة التً تعمد فً جامعة عدنإربٌس جامعة عدن 

 و بالغة الخطورة ن الفساد اصبح ظاهرة اجتماعٌةأبناء السالم باعتبارلتعزٌز لٌم النزاهة والشفافٌة 

سٌتم خالل الفترة المادمة منالشة كٌفٌة ادخال  بؤنه مإكدا   ,وجب المضاء علٌها بتكاتف الجمٌع

 . مفردات خاصة بتعزٌز النزاهة فً المناهج التعلٌمٌة بالكلٌات

 

 -وخالل ورشة العمل تم استعراض أوراق العمل التالٌة:
 

ورلة عمل الهٌبة الوطنٌة العلٌا لمكافحة الفساد تحت عنوان )التعرٌف بمهام . 

 .حٌات وأهداف الهٌبة الوطنٌة العلٌا لمكافحة الفساد(واختصاصات وصال

وزارة العدل بعنوان )لٌم النزاهة والحٌاد فً المضاء وأثرها فً  ممدمة منورلة عمل  .

  .الشفافٌة ومكافحة الفساد(

بعنوان )أفضل الممارسات اإلدارٌة فً منع الفساد(, واحدة من جامعة عدن ممدمة عمل  اورلت .

 ن )أثر االلتزام بالحوكمة والشفافٌة فً تعزٌز مكافحة الفساد المالً والمصرفً(.واألخرى بعنوا

 

دوار وجهود االجهزة الرلابٌة والمضابٌة أدعم ب العمل ورشةختام ن فً والمشارك وأوصى

ومنع اهدار الموارد  ,وتعزٌز حكم المانون وسٌادته, وأهدافهاض اداء مهامها المانون لغر وإنفاذ

والعمل على مراجعة بعض التشرٌعات وتصوٌب انة األصول والممتلكات العامة, وصٌالٌة الم

 ة.ءلة ذوي المناصب العلٌا فً الدولاوجه الخلل فً التشرٌع الخاص بمحاكمة ومسا
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تدور , نماشعمل وحلمات ورش  فً لهٌبة الوطنٌة العلٌا لمكافحة الفساد مشاركةلوكان 

 :التالًك وهً ;لفسادمكافحة ا من أركان أساسٌا   نا  رك حول السالم وسبل تحمٌمه باعتباره

 مركز الٌمن لدراسات حموق اإلنسان فً (اشران المجتمع فً صناعة السالم) حلمة نماش حول. 1

لى اشران وتحفٌز المجتمع لبناء السالم وتنمٌة الجهود المجتمعٌة إ توهدف ,م68/9/6008  بتارٌخ

 . فً الٌمن السالم فً تحمٌك واالللٌمٌة والدولٌة

 

 فً (المرأة فً بناء السالم والتفاوض ومهام المرحلة االنتمالٌة دور) حلمة نماش حول  .6

 التً, الحلمة النماشٌةفً هذه  جهتو   . م9/3/6008  بتارٌخ  ,مركز الٌمن لدراسات حموق اإلنسان

المبعوث  ,رٌفٌثجرسالة الى السٌد  لمكافحة الفساد,ربٌسة الهٌبة الوطنٌة العلٌا  شاركت فٌها

تمكٌن النساء من المشاركة فً مختلف ب ةطالبللم ,الخاص لألمٌن العام لألمم المتحدة فً الٌمن

 احتراما   , وذلنوفً مهام المرحلة االنتمالٌة ,مهمات بناء السالم والمشاورات والمفاوضات

و  سٌداو",-النساء "اتفالٌة مناهضة التمٌٌز ضد خاصةللمواثٌك الدولٌة المعنٌة بحموق النساء 

 من.أل( بشؤن المرأة والسالم وا6000( )0964لرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة )

 

 مركز الٌمن لدراسات حموق اإلنسان فً (أثار الحرب على التعاٌش المجتمعً) حلمة نماش حول.9

 ةمنالش حلمةتم فً هذه ال. م6008 /63/3 بتارٌخ ,مإسسة تعاٌش للحموق والتنمٌةبالشراكة مع 

أثار ضارة على التعاٌش المجتمعً. وخلص المشاركون إلى أهمٌة إحٌاء  من الحرب هخلفتما 

 .ثمافة التعاٌش والتنوع التً عهدتها مدٌنة عدن, حٌث تعاٌشت جمٌع الطوابف واألعراق

 

جهود المبعوث األممً إلى الٌمن وخطوات ولف الحرب واالنتمال ) حلمة نماش حول. 2

 ,مركز الٌمن لدراسات حموق اإلنسان بالتعاون مع الصندوق الوطنً للدٌممراطٌةفً  (السٌاسٌةللعملٌة 

الولوف أمام وثٌمة اإلحاطة الممدمة من فً هذه الحلمة النماشٌة  جرى .م6008 /64/00 بتارٌخ 

 م. ولدم المشاركون6008نوفمبر  02المبعوث األممً للٌمن السٌد, جرٌفٌث, إلى مجلس األمن فً 

الفساد الذي ٌكتنف  أبرزها ,ثارة العدٌد من النماطمن المالحظات على وثٌمة "اإلحاطة", وتم إ ا  عدد

 فً الٌمن. لمستحمٌها من مناطك الحرب توزٌع المساعدات اإلنسانٌة واإلغاثٌة

)أبرز المشكالت التً تواجه عدن ومواطنٌها وشراكة المجتمع فً  بعنوانورشة عمل . 5

 بتارٌخ ,مركز الٌمن لدراسات حموق اإلنسان فً واآلراء والممترحات للحلول(تمدٌم األفكار 

ع مدت ورشة العمل حول الشراكة المجتمعٌة فً تمدٌم األفكار واآلراء  م90/06/6008

المشكالت التً تواجه المواطنٌن فً عدن, وذلن فً لضاٌا: والممترحات لمواجهة أبرز 

لتصادي, والعشوابٌات, وخطر الفساد, وغٌاب الشفافٌة التعلٌم, وحموق اإلنسان, والوضع اال

اإلعالم دورو والمرالبة فً تنفٌذ المشارٌع الحكومٌة, والمساعدات اإلنسانٌة وغٌاب رلابتها,

. ولد تم تناول موضوع "خطر الفساد على حموق اإلنسان والتنمٌة ودور المجتمع فً الحكومً

 الممترحاتوتّم خالل الورشة تدارس . ا لمكافحة الفسادالهٌبة الوطنٌة العلٌالمواجهة" من جانب 

 لبحثها مع السلطة المحلٌة فً محافظة عدن. للورشة المخرجات النهابٌة   إحالة على أن ٌتم
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ثبؽ٤بء ا٤ُّٞ اُؼب٢ُٔ ػذٕ,  ,ك٢ اُؼبفٔخ أُئهزخ ,3122ّأُخزِلخ ُؼبّ  بٝاخززٔذ ا٤ُٜئخ كؼب٤ُبرٜ

      :ٌُٔبكؾخ اُلغبد

 

     إديبء انيٕو انعبملي ملكبفذت انفسبد  ت.فعبني

  
(, الذي 4م الفمرة )6009أكتوبر  90خ فً المإر 48/2بناء  على لرار الجمعٌة العامة رلم 

لمكافحة الفساد من أجل إذكاء  عالمٌا  دٌسمبر ٌوما   3)) تمرر أنه ٌنبغً تسمٌة ٌوم  نص على

ته ومنعه((, فمد احتفلت الهٌبة الوطنٌة العلٌا الوعً بمشكلة الفساد وبدور االتفالٌة فً مكافح

باإلعداد والتحضٌر لبرنامج  . ولامتبالمناسبةفً العاصمة المإلتة عدن  ,لمكافحة الفساد

 ,الوطنٌة العلٌا لمكافحة الفساد ربٌسة الهٌبةالحفل, الذي تضمن إلماء عدد من الكلمات. وفً كلمة 

على  الفساد ضاء األسرة الدولٌة آلثار ومخاطرمع كافة أع أكدت فٌها على إدران بالدنا

المواطن. وتم استعراض إنجازات ومعٌشة  ,والخدمات العامة ,و االلتصاد ,مإسسات الدولة

حرص  تهكلم فً أكد دولة ربٌس مجلس الوزراءو الهٌبة فً مضمار اختصاصاتها ومهامها.

مج اإلنمابً لألمم المتحدة فً عدن ممثل البرنا لام .كمامكافحة الفساد بال هوادة. بالدنا على 

من  نتهرسالة األمٌن العام لألمم المتحدة بشؤن الٌوم العالمً لمكافحة الفساد وما تضمباستعراض 

التً باتت متواجدة فً عدد من المنشآت والمرافك العامة فً كافة بلدان  ,بشؤن آفة الفسادمفاهٌم 

كذلن تم إلماء كلمة للنابب .المخالفات المانونٌة وآثار الفساد على ارتكاب الجرابم و المعمورة,

 . العام, وكلمة لمنظمات المجتمع المدنً

 

وتم تمدٌم عرض تحلٌلً لتمرٌر تمٌٌم تنفٌذ الٌمن للفصلٌن الثالث والرابع من اتفالٌة 

تخلل فعالٌة إحٌاء الٌوم العالمً لمكافحة الفساد افتتاح المتحدة لمكافحة الفساد. واألمم 

, ٌةوكما تم عرض فالشات توع  ,من لبل ربٌس الوزراء الكارٌكاتورٌة رسوملل معرض

 .وفٌلم حول الفساد وضرورة مكافحته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



06 
 

 إَشبء يٕقع إنكرتَٔي جذيذ نهٓيئت .3
 

 ,3122ّك٢  ا٠ُ اُؼبفٔخ أُئهزخ ػذٕ اٗزوبُٜب ثؼذ ,ا٤ُٜئخ اُٞه٤٘خ اُؼ٤ِب ٌُٔبكؾخ اُلغبدؽشفذ 

اُزؼش٣ق ثب٤ُٜئخ ( ٣زْ ٖٓ خالُٚ www.snaccye.orgزش٢ٗٝ عذ٣ذ )اٌُغ ػ٠ِ اٗؾبء ٓٞه

ؼشك ا٧خجبس راد اُؼالهخ ٝ ثٜٔبٜٓب,  ٝاخزقبفبرٜب ٝ فالؽ٤برٜب. ٣ٝوّٞ أُٞهغ ًزُي ث

 ,خٓٞاهغ أُ٘ظٔبد اُذ٤ُٝ ٗؾشرٚ ػشك ٓب مبكخ ا٠ُ. ثبإلا٤ُٜئخ ٝكؼب٤ُبد ٝأػٔبٍ ثِوبءاد

ٝػِٔذ ا٤ُٜئخ ػ٠ِ سكذ أُٞهغ . ٓٞمٞع ٌٓبكؾخ اُلغبدػٖ  ٝٝعبئَ اإلػالّ اُؼشث٤خ ٝا٧ع٘ج٤خ

ثبُ٘ضاٛخ ٝاُؾلبك٤خ ٌٝٓبكؾخ اُلغبد ػ٠ِ أُغزٟٞ راد اُقِخ ٝاالرلبه٤بد  ,ٝاُوٞا٤ٖٗ ,ثبُزوبس٣ش

 .أُٞهغػجش  اُزج٤ِؾ ػٖ اُلغبد ثلزؼ ثبةهبٓذ ٝ أُؾ٢ِ, ٝااله٢ٔ٤ِ, ٝاُذ٢ُٝ.

 ٝ رؾذ٣ش ٓؾزٞاٙ. ,ا٤ُٜئخ ػ٠ِ رط٣ٞش ٓٞهؼٜب اإلٌُزش٢ٗٝ ٝرؼَٔ

  

 انخعشيفيت ببهليئت انخٕعٕيت ٔ األعًبل. 4

 

اٗزوبُٜب ا٠ُ اُؼبفٔخ أُئهزخ  ا٤ُٜئخ ثؼذؽشفذ  ,ٌزش٢ُٗٝاالٔٞهغ ثبإلمبكخ ا٠ُ اٗؾبء اُ

  ٢ٛ:, ٝب٤ُٜئخثاُزؼش٣ل٤خ ٝ اُزٞػ٣ٞخ ثبُلغبد ػذد ٖٓ ا٧ػٔبٍ اٗزبطػ٠ِ  ّ,3122ػذٕ ك٢ 

 رؼش٣ل٤خ ثب٤ُٜئخ ٝ ثٜٔبٜٓب, ٝ اخزقبفبرٜب ٝ فالؽ٤برٜب.  . ثشٝؽٞساد

 .شع٤ٔخأًزٞثش( اُ 25. ٓبٗؾزبد خبفخ ثٌٔبكؾخ اُلغبد ك٢ فؾ٤لخ )

 

ٝه٘بح ا٤ُٖٔ(  )ه٘بح ػذٕ, اُشع٤ٔخاُلنبئ٤خ ثضٜب ك٢ اُو٘ٞاد رْ  رٞػ٣ٞخرِلض٤ٗٞ٣خ كالؽبد  .

 ٝػذد ٖٓ اُو٘ٞاد ؿ٤ش اُشع٤ٔخ.

 ك٢ ػذد ٖٓ اُقؾق اُٞسه٤خ ٝاالٌُزش٤ٗٝخ, االػال٤ٓخ ُلؼب٤ُبد ا٤ُٜئخ اُزٞػ٣ٞخ ٝاُزضو٤ل٤خ ٤خاُزـط. 

 ٝ اُو٘ٞاد اُلنبئ٤خ.

 ا٤ُٜئخ. ٣زْ ػشمٜب ك٢ كؼب٤ُبد ٝأخشٟ رٞػ٣ٞخ ثبُلغبد ,رؼش٣ل٤خ ثب٤ُٜئخ  عزبٗذاد .

 

http://www.snaccye.org/
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 انقبٌَٕ إَفبر :ثبنثبً 
 

 

 ٔ انشكبٖٔ  انبالغبث .0

 

اُزج٤ِؾ  ثبةثلزؼ اُؼ٤ِب ٌُٔبكؾخ اُلغبد ا٠ُ اُؼبفٔخ أُئهزخ ػذٕ, هبٓذ  اٗزوبٍ ا٤ُٜئخ اُٞه٤٘خ ػوت

ا ا٠ُ ٓوش ا٤ُٜئخ آب ثبُؾنٞس ػٖ اُلغبد ا  أٝ ,ؽخق٤ب  ٓٞهؼٜب االٌُزش٢ٗٝ اُغذ٣ذػجش  سه٤ٔب

(www.snaccye.org) ,ٓغ ٢ ثزؼجئزٜباعزٔبسح سه٤ٔخ, ٣وّٞ أُجِؾ أٝ اُؾبً ؽ٤ش رٞعذ ,

 ٓغز٘ذاد. ٝصبئن ٝآٌب٤ٗخ اسكبم 

 

 انشصذ ٔاالسخقصبء.8
 

 االجتماعً, التواصل أو موالع وسابل اإلعالمفً  فساد لضاٌامن نشره  متعتبر الهٌبة أن ما ٌت

 م بشؤن مكافحة الفساد.6002( لسنة 93بالغا  رسمٌا  للهٌبة, وذلن بموجب أحكام المانون رلم )

سواء الورلٌة أو  ,الصحف فً نشرها تم التً واستمصاء المضاٌا برصد ةالهٌب لامتلذلن 

 موالععبر وتجاوزات  مخالفات من تداوله ٌتم ما الرلمٌة على شبكة اإلنترنت, كذلن

 االجتماعً. التواصل

 

حررت عددا  من و ,الالزمة التحمٌماتو التحرٌات نفسها من تلماءالهٌبة  تباشرو 

 بعض الجهات:المذكرات الرلابٌة إلى 

 

 

 

 

http://www.snaccye.org/
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 نهٓيئت شقببيتان زكشاثأْى امل.3

 انبُك املشكضي انيًُي:.

لامت الهٌبة بتحرٌر مذكرة للبنن المركزي الٌمنً بشؤن أسباب تدهور سعر الصرف  

األمر الذي ترتب علٌه ضررا  كبٌرا  على  ,الٌمنٌة ووصولها إلى مستوٌات لٌاسٌة للعملة

معٌشة تها التجارٌة الداخلٌة والخارجٌة, و وتبادال ,ٌةااللتصاد الوطنً للجمهورٌة الٌمن

البنن المركزي الٌمنً تمدٌم تمرٌر ٌشرح أسباب من الهٌبة  . وشملت المذكرة طلبالمواطنٌن

التً ٌجب على البنن المركزي اتخاذها حٌال هذه  ,ذلن التدهور واإلجراءات والمعالجات

والجهات الحكومٌة وبما ٌكفل الحد من تفالم  حتى تتكاتف الجهود من كافة األطراف ,المعضلة

 هذا التدهور مستمبال .

كما حررت الهٌبة مذكرة أخرى للبنن المركزي الٌمنً تضمنت عددا  من االستفسارات بشؤن 

 الوضع االلتصادي الراهن.

 

 ششكت انُفط انيًُيت: .

 مود التورٌد لٌتمبع موافاتهالامت الهٌبة بتحرٌر مذكرة لشركة النفط الٌمنٌة طلبت فٌه 

 دراستها وتحلٌلها من لبل الهٌبة, واتخاذ االجراءات الالزمة حٌالها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 سابعًب: انخعبٌٔ انذٔيل
ا ُِوبٕٗٞ ك٢ ٓؾٞس اُزؼبٕٝ اُذ٢ُٝ كوذ ؽشفذ ا٤ُٜئخ ػ٠ِ  ك٤ٔب ٣زؼِن ثبخزقبؿ ا٤ُٜئخ هجوب

ثـشك اؽبهخ أُ٘ظٔبد ٝ .أُؼ٤٘خ ثٌٔبكؾخ اُلغبداُذ٤ُٝخ اعزئ٘بف اُزٞافَ ٓغ اُغٜبد 

ٓ٘ز ٓطِغ اُؼبّ ٝاإله٤ٔ٤ِخ ث٘وَ ٓوش ٝػَٔ ا٤ُٜئخ ا٠ُ اُؼبفٔخ أُئهزخ ػذٕ, هبٓذ  اُذ٤ُٝخ

 ثبُزخبهت ٓغ اُغٜبد اُزب٤ُخ:ّ 3122

 اسخئُبف انخٕاصم يع اجلٓبث انذٔنيت.0

 ٔصاسة اخلبسجيت:. 

 

تخاطب مع كل ضرورة ال ةطلبت الهٌبة بموجب مذكرتها الموجهة إلى وزارة الخارجٌ

المنظمات الدولٌة واإلللٌمٌة والعربٌة, ذات الصلة بمكافحة الفساد بتوجٌه مراسالتها للهٌبة من 

المذكرة بؤن المٌلٌشٌات, ومنذ انمالبها على  أؽبهذ. وأُئهزخ ػذٕممرها الجدٌد فً العاصمة 

خاص األجهزة  الشرعٌة الدستورٌة وسٌطرتها على كافة أجهزة الدولة ومإسساتها, وعلى نحو

لما تتمتع به من  -الرلابٌة والمضابٌة, وفً ممدمتها الهٌبة الوطنٌة العلٌا لمكافحة الفساد

,فإن تلن المٌلٌشٌات فً إطار سعٌها النتهان مبدأ االستماللٌة التً تتمتع -صالحٌات استثنابٌة

ٌطرتها بالبدء بها الهٌبة بموجب المانون, لد لامت مإخرا  بتكلٌف مجلس الشورى الخاضع لس

فً إجراءات تشكٌل هٌبة وطنٌة علٌا لمكافحة الفساد تابعة لهم. وأكدت المذكرة بؤن تلن 

اإلجراءات تعد فً حكم البطالن, وال أساس لها فً الدستور والموانٌن النافذة, كونها تصدر من 

شورى جهة ال شرعٌة لها إطاللا . باإلضافة إلى ذلن, فإن مجلس الشورى لم ٌعد مجلس ال

جراءات إل( عضوا  من أتباعها فٌه, على نحو مخالف 40الشرعً, بعد لٌام المٌلٌشٌات بتعٌٌن )

و تسعى تلن الجهات غٌر  الدستور والمانون الذي منح تعٌٌنات مجلس الشورى لربٌس الجمهورٌة.

لهٌبة إلى تمرٌر أٌة لرارات خاصة بها, وتمكٌنها من السٌطرة على ا تالشرعٌة من هذه التعٌٌنا

 التً ٌرٌدون تشكٌلها وتوظٌفها سٌاسٌا , وكذا السٌطرة على ملفات الفساد التً تفضح فسادهم.

وبناء على تلن األسباب طلبت الهٌبة من وزارة الخارجٌة إحاطة المنظمات الدولٌة واإلللٌمٌة,  

, بشؤن لٌام تلن وفً ممدمتها األمم المتحدة باعتبارها الراعٌة لالتفالٌة الدولٌة لمكافحة الفساد

الجهات غٌر الشرعٌة باإلعالن عن تشكٌل هٌبة جدٌدة فً صنعاء, وضرورة التخاطب مع كل 

الدول والمنظمات الدولٌة واإلللٌمٌة والعربٌة ذات الصلة بمكافحة الفساد بتوجٌه مراسالتها 

 للهٌبة من ممرها الجدٌد فً العاصمة المإلتة عدن.
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 ي ببملخذساث ٔاجلشميت:يكخب األيى املخذذة املعُ. 

 

أكدت الهٌبة فً رسالتها إلى مكتب األمم المتحدة المعنً بالمخدرات والجرٌمة بؤن الٌمن مرت 

خاصة بعد االنمالب على الشرعٌة الدستورٌة وما تطلبه ذلن من نمل كافة , بظروف استثنابٌة

لعلٌا لمكافحة الفساد من مإسسات الدولة إلى العاصمة المإلتة عدن, فمد كانت الهٌبة الوطنٌة ا

عملها  ومهام ممرها ضمن المإسسات والهٌبات والمصالح الحكومٌة التً تم انتمال

 إلى العاصمة المإلتة عدن. الدستورٌة والمانونٌة

وبٌنت الهٌبة إنها ومن ذلن الحٌن تعمل جادة لالضطالع بمهامها المانونٌة وتحمٌك أهدافها 

ً طلٌعة هذه األهداف محاربة الفساد ومالحمة مرتكبٌه. وأبدت وف ,المحددة لها بموجب المانون

إعماال  لنص  ,الهٌبة رغبتها لحضور مإتمرات الدول األطراف لالتفالٌة الدولٌة لمكافحة الفساد

( من االتفالٌة بهدف تحسٌن لدرة الدول األطراف على تحمٌك األهداف 29المادة رلم )

تشجٌع تنفٌذها واستعراضها, والعمل المشرن لرفع المبٌنة فً هذه االتفالٌة, ومن أجل 

 المدرات والتدرٌب والتؤهٌل فً مجال مكافحة الفساد والمساعدة التمنٌة.

 

 انشفبفيت انذٔنيت:. 

فً إطار سعً الهٌبة المتواصل إلى إحاطة المنظمات الدولٌة بنمل ممر ومهام الهٌبة إلى 

ة الشفافٌة الدولٌة, والتؤكٌد لها بؤن الٌمن كانت العاصمة المإلتة عدن فمد تم التخاطب مع منظم

م 6004نوفمبر  4من بٌن أوابل الدول التً صادلت على االتفالٌة الدولٌة لمكافحة الفساد فً 

وتمت اإلشارة إلى إنه وفما  لالتفالٌة الدولٌة لمكافحة  .وأصبحت واحدة من الدول األطراف

ر فً الولت المحدد حتى فً أكثر األولات صعوبة, وتم الفساد فمد أكمل الٌمن العدٌد من التمارٌ

اإلفصاح عن رغبة الهٌبة بطلب الدعم الفنً لمساعدتها وكادرها لتكون لادرة على االمتثال 

الكامل لرإٌة الهٌبة ومهامها فً مكافحة الفساد, وذلن بتعزٌز التعاون المشترن بٌن الهٌبة 

للتعرف أكثر على المزٌد من األنشطة واالستفادة من ومنظمة الشفافٌة الدولٌة للمٌام بزٌارات 

 الخبرة الواسعة التً تحظى بها منظمة الشفافٌة الدولٌة.
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 نقبءاث.3
 

ٖٓ أْٛ اُِوبءاد اُز٢ ػوذرٜب ا٤ُٜئخ ػوت اٗزوبُٜب ا٠ُ مٖٔ ع٤بم كزؼ عجَ اُزؼبٕٝ اُذ٢ُٝ, 

 اُؼبفٔخ أُئهزخ ػذٕ:

م, وأستعرض اللماء 03/4/6008بتارٌخ  UNDP إلنمائًلماء بمدٌر برنامج األمم المتحدة ا

والهٌبات الدولٌة والمنظمات  ,سبل تعزٌز التعاون الدولً بٌن الهٌبة الوطنٌة العلٌا لمكافحة الفساد

وبرامجها فً مجال  ودعم استماللٌة عمل الهٌبة . باإلضافة إلىالعاملة فً مجال مكافحة الفساد

الذي ٌهدر , مخاطر الفسادفً التحري والتوعٌة من  األداءاءة التدرٌب والتؤهٌل بما ٌرفع كف

  .التنمٌة وتحمٌك السالم أماموٌمف عابما   الٌمنموارد وممدرات 

 

مع المنظمات اإلللٌمٌة والدولٌة المتواجدة لعمد المزٌد من اللماءات التمهٌدٌة كذلن تسعى الهٌبة و

 والبنن الدولً وغٌرها(.  GIZمنها  فً عدن )المكاتب الفنٌة التابعة للدول المانحة
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 و8102انصبدسة ٔانٕاسدة )انذاخهيت ٔاخلبسجيت( خالل هليئت ايزكشاث 

 م8102املذكرات اخلارجية  م8102املذكرات الداخلية 

 عدد املذكرات الواردة عدد املذكرات الصادرة عدد املذكرات الواردة عدد املذكرات الصادرة

41 37 234 3 
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 ت انٕطُيت انعهيب ملكبفذت انفسبدعًم اهليئطبسئت نخطت خبيسًب: 
 

لدى الهٌبة خطة إستراتٌجٌة واستثنابٌة طاربة تعمل على تنفٌذها خالل المرحلة المادمة 

 وتتضمن هذه الخطة عدة محاور منها:

 

 محور/ البناء المؤسسً للهٌئة. 
 

 محور / التأهٌل والتدرٌب. 
 

  الولاٌة من الفسادمحور. 
o تطوٌر التشرٌعات والنظم 

o التثمٌف واإلعالم التوعوي 

o دعم جهود الرلابة 

o ًالعمل مع منظمات المجتمع المدن 

 

 محور / تنمٌة اإلٌرادات. 

 

  البالغات والشكاوى –محور/ التحمٌمات والمماضاة : 

الجمارن,  وعلى نحو خاص البالغات المتعلمة بالمطاعات الحٌوٌة مثل )النفط والغاز,

الضرابب, مصافً عدن, الواجبات واألولاف, السلطة المحلٌة )اإلٌرادات المشتركة, 

 واإلٌرادات المركزٌة(, وزارة التجارة, الموانا والمنافذ البرٌة والجوٌة(.

 

 ًمحور/ التعاون الدول. 

 

 :كما ستسعى الهٌبة خالل الفترة المادمة تنفٌذ األنشطة التالٌة

 

 م فً محافظة حضرموت.6002( لسنة 93لهٌبة بموجب المانون رلم )تؤسٌس أول فرع ل 

  تفعٌل النٌابة الخاصة بالمضاٌا المحالة من الهٌبة إلى نٌابة مكافحة الفساد, وتوجٌه خطاب

 للنابب العام بذلن.

 .ًعمد حلمات نماش محورٌة مع الشركاء ومنظمات المجتمع المدن 

  الوطنٌة للنزاهة والشفافٌة.عمد لماءات تمهٌدٌة مع أطراف المنظومة 

  عمد لماء موسع لجمٌع الشركاء والرفع بوثٌمة عمل تواكب توجهات الحكومة فً حل األزمة

 االلتصادٌة.

   تمدٌم إلرارات الذمة المالٌة على الحكومة وكافة المشمولٌن للفترة الثانٌة من العام تطبٌما

 المالٌة.م بشؤن اإللرار بالذمة 6002( لسنة  90للمانون رلم )
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 ث انخي حٕاجّ عًم اهليئتعٕقبٔاملانخذذيبث سبدسًب: 
 

ومع ثمتنا الكبٌرة بتوفر اإلرادة  ,ات منذ بداٌة عملهامعولتواجه الهٌبة العدٌد من التحدٌات وال
السٌاسٌة فً تفعٌل مهام الهٌبة واختصاصاتها والدور المساند للبرلمان كؤبرز مكونات منظومة 

نضع بٌن ٌدٌكم جملة من المعولات التً نؤمل التعاون فً العمل على  ,ناالنزاهة الوطنٌة فإن
إزالتها وتعزٌز جهود الهٌبة فً المٌام بواجباتها ومهامها المانونٌة فً مكافحة الفساد والولاٌة 

وفٌما  .خالل المرحلة المادمة ,ومبادئ الحكم الرشٌد ,وتعزٌز الشفافٌة والنزاهة والمسابلة ,منه
 ذه التحدٌات:ٌلً أهم ه

 

 ِؼىلبد لبٔىُٔخ ورششَؼُخ:
 

مما أدى إلى إعالة  والذمة المالٌة ,فً لانونً مكافحة الفسادوتتمثل فً بعض أوجه المصور 
عمل الهٌبة عن المٌام بعملها على الوجه األمثل, فضال  عن جود لوانٌن أخرى سابمة على 

الموانٌن وموابمتها لمانون مكافحة  صدور لانون مكافحة الفساد األمر الذي ٌتطلب تعدٌل تلن
الفساد مثل لانون اإلجراءات الجزابٌة ولانون إنشاء الجهاز المركزي للرلابة والمحاسبة وإلغاء 

م بشؤن إجراءات محاكمة شاغلً وظابف السلطة العلٌا, وموابمة 0334( لسنة 2المانون رلم )
حة الفساد واألخذ بنظر االعتبار فً تعزٌز منظومة التشرٌعات الوطنٌة مع االتفالٌة األممٌة لمكاف
 دور الهٌبة واستماللٌتها بنصوص لانونٌة ودستورٌة.

 

 ِؼىلبد ثُٕىَخ وِإعغُخ:

 

 -وتتمثل فً اآلتً:
 
المطلوبة بالممارنة مع لها ضعف موازنة الهٌبة التً ال تفً بتسٌٌر أعما.0

م والصالحٌات المانونٌة حجم المها, وكذلن والخطط والبرامج الممترحة االستراتٌجٌات
المضاٌا المنظورة أمام الهٌبة تزاٌدت  ولد ;وااللتزامات المناطة بالهٌبة فً المرحلة المادمة

 .ور المؤمول منهاضغوط الرأي العام فً الد توتزاٌد
 

والمحاسبة  ,التحري والتحمٌك :احتٌاجات الهٌبة إلى الكوادر الفنٌة المتخصصة فً مجاالت.6
 لتدلٌك.والمراجعة وا

 

الهٌبة واتساع أداء مهام  التً ال تلبً ,نظرا  لمحدودٌة المكاتب .عدم مالبمة المبنى الحال9ً
 ,االعتبار الهٌكل التنظٌمً للهٌبةب أعمال الهٌبة وإذا ما أخذ ل تنامًظلطاعاتها ومكوناتها فً 

 الذي ٌتم اإلعداد له حالٌا  تمهٌدا  إللراره.
 

متخصصة فً النظر بجرابم الفساد ٌإدي إلى ربط سٌر عدم وجود محكمة مركزٌة .2
اإلجراءات وتؤخر صدور األحكام المضابٌة كنتٌجة حتمٌة النشغال لضاة محاكمة األموال 
بمضاٌا أموال أخرى ال تندرج ضمن لضاٌا الفساد وما أكثرها, وتوسٌع نطاق صالحٌة الهٌبة 

 ضاء وتنفٌذ األحكام.بما ٌكفل تخوٌلها سلطات االدعاء والترافع أمام الم
 

 وهللا ولً الهداٌة والتوفٌك
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 الفصل الثاني:
 م8102إنجازات الهيئة للعام 
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 :و8102ألعًبل انخي قبيج بٓب اهليئت خالل ا
 

 انهقبءاثأٔالً: . 
 

 ٝك٢ اُِوبء رْ, 23/23/3123ّك٢ ػذٕ ثزبس٣خ  ٌمبء اٌهُئخ ثشئُظ ِدٍظ اٌىصساء -1

ٌٞٓخ ٝثبُز٘غ٤ن ٝاُؾشاًخ ٓغ أُ٘ظٞٓخ اُٞه٤٘خ ُِ٘ضاٛخ ٌٝٓبكؾخ اُلغبد, ُٖ اُزؤ٤ًذ ػ٠ِ إ اُؾ

ٝ اُو٤بد١, أٓٔبسعخ كغبد ٜٓٔب ًبٕ ٓٞهؼٚ اُٞظ٤ل٢ ٝ رزغبٓؼ ٓغ ًَ ٖٓ ٣ضجذ ػ٤ِٚ اسرٌبة 

ٝاٜٗب عززخز ٓٞاهق عذ٣خ ٝؽلبكخ ٝٓغئُٝخ ك٢ اُزقذ١ ٌَُ ؽبالد ٝؽجٜبد اُلغبد, سؿْ 

 اُظشٝف ٝاُزؼو٤ذاد اُشاٛ٘خ.

خالٍ أُشؽِخ اُشاٛ٘خ ٝاُوبدٓخ ك٢  ا٤ُٜئخٝعشٟ خالٍ اُِوبء اعزؼشاك خطو ٝرٞعٜبد 

ثّب فٍ رٌه , ورفؼًُ إٌّظىِخ اٌزششَؼُخ اٌّزؼٍمخ ثّىبفحخ اٌفغبدٓغبٍ رؼض٣ض اُ٘ضاٛخ 

 .اضبفخ ئًٌ اٌزىػُخ اٌّدزّؼُخ ,واٌمبٔىْ اٌّبٌٍ ,اٌّبٌُخ لبٔىْ اٌزِخ

سؤَخ اٌهُئخ  ا٤٠ُظ ا٤ُٜئخ اُٞه٤٘خ اُؼ٤ِب ٌُٔبكؾخ اُلغبد ٖٓ سئ سئ٤ظ ٓغِظ اُٞصساءٝاعزٔغ 

, ٝٓوزشؽبرٜب َشادَخ اٌّخزٍفخواٌدهبد اإل ,ٌّؼبٌدخ االخزالالد فٍ لطبػٍ اٌضشائت واٌدّبسن

 ُزؼض٣ض اُؾشاًخ ٓغ اُؾٌٞٓخ ٝاالهشاف االخشٟ أُؼ٤٘خ ثٌٔبكؾخ اُلغبد, امبكخ ا٠ُ

 رؼض٣ض اُؾلبك٤خ ك٢ ٓغبٍ اُخذٓخ ٝاُٞظ٤لخ اُؼبٓخ. ٠ُااُٜبدكخ  ,ِغىدح اٌّذؤخ اٌىطُٕخ ٌٍغٍىن

ُؼشمٚ  ء ِغىدح ِششوع لبٔىْ اعزشداد االِىاي إٌّهىثخاسئُظ اٌىصس رغٍُُ خالي اٌٍمبء ورُ

 ٓغِظ اُ٘ٞاة ُِٔقبدهخ ػ٤ِٚ. ا٠ُ ٝاؽبُزٚ ٝاهشاسٙػ٠ِ ٓغِظ اُٞصساء ُٔ٘بهؾزٚ 

اٌىطُٕخ اٌؼٍُب ٌّىبفحخ اٌفغبد واٌدهبد  اػذٖ فشَك ِٓ اٌهُئخ ,ِغىدح رمشَش ا٠ُٝرطشم اُِوبء 

 وعُىىْ اٌزمشَش ,حىي اٌزضاِبد آٌُّ ثجٕىد االرفبلُخ اٌذوٌُخ ٌّىبفحخ اٌفغبد ,راد اٌؼاللخ

ٝاُز١  ,فٍ اثىظجٍاٌّمشس ػمذٖ االطشاف  اٌذوي ّإرّشٌ اٌذوسح اٌثبِٕخ ػّبيأضّٓ خذوي 

ٖ ثٔب ع٤غْٜ ك٢ رؾغ٤ االٓٞاٍ,ع٤ؼشك عٜٞد ا٤ُٖٔ ك٢ ٓغبٍ ٌٓبكؾخ اُلغبد ٝعشائْ ؿغَ 

 ٝمغ ا٤ُٖٔ ك٢ اُزق٤٘لبد ٝأُئؽشاد اُذ٤ُٝخ ُِ٘ضاٛخ ٝاُؾلبك٤خ.

 

رٔذ ك٢ اُِوبء ٝ ّ,21/2/3123ك٢ أٌُال ثزبس٣خ  ٌمبء اٌهُئخ ثشئُظ خبِؼخ حضشِىد -3

رشىًُ  , وٌٍّغبهّخ فٍ اٌزىػُخ اٌّدزّؼُخ  عجً اٌزؼبوْ اٌّشزشن ثُٓ اٌدبٔجُٓٓ٘بهؾخ 

اُزطشم  ا٠ُاُطالة  رؾغ٤غثبإلمبكخ ا٠ُ  .أوعبط اٌطالةٌٕشش اٌىػٍ ثُٓ حٍف أوبدٍَّ 

 أُب٤ُخثبُغٞاٗت  اُزخققبد راد اُؼالهخ ك٢ُٔلّٜٞ ٌٓبكؾخ اُلغبد مٖٔ ٓؾبس٣غ اُزخشط 

ًٝزا رؾل٤ض هالة اُذساعبد اُؼ٤ِب ُِزطشم ُونب٣ب اُلغبد ك٢ , ٝاُغ٤بع٤خ  ٝاإلداس٣خ

  .اُشعبئَ ٝاُجؾٞس اُؼ٤ِٔخ

واٌزّهُذ  ,ُزؼبٕٝ ٝاُؾشاًخ ٓغ ا٤ُٜئخ اُؼ٤ِب ٌُٔبكؾخ اُلغبدػ٠ِ أ٤ٔٛخ ا  اُغبٓؼخئ٤ظ س ٝأًذ

إٔ اُغبٓؼخ عز٘ظْ ثبُؾشاًخ ٓغ ا٤ُٜئخ ٝسؽخ ػَٔ  ا٠ُٓؾ٤شاا  ,ٌزىلُغ ِزوشح رفبهُ ثُٓ اٌدبٔجُٓ

 . ٝؽشػ أٛذاف ٜٝٓبّ ا٤ُٜئخ اُؼ٤ِب ٌُٔبكؾخ اُلغبد ,ثٜذف رشع٤خ كٌش ٓؾبسثخ اُلغبد
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ّ, ؽ٤ش 22/2/3123ك٢ أٌُال ثزبس٣خ  بوسٌ ِغ ِٕظّبد اٌّدزّغ اٌّذٌٍٔمبء رش -4

رؼض٣ض اُؾشاًخ ك٢ اُؾذ ٖٓ ))ٗظٔذ ا٤ُٜئخ ُوبء رؾبٝس١ ٓغ ٓ٘ظٔبد أُغزٔغ أُذ٢ٗ ثؼ٘ٞإ 

ٌفزح أوي فشع ٌٍهُئخ  واإلػذادئطبس اٌزحضُش ك٢  ٣ٝؤر٢ ٛزا اُِوبء .((اُلغبد ٝاُٞهب٣خ ٓ٘ٚ

ًٝزا  ,ٖٓ اُغٜبد ٝا٧عٜضح اُشهبث٤خ ذ ُوبءاد ٓغ اُؾشًبءٖٓ خالٍ ػو ثّحبفظخ حضشِىد

 .ٝأعٜضح اُغِطخ أُؾ٤ِخ ٝاُوطبع اُخبؿ ,ٝاإلػالّ ,ؽشًبء ا٤ُٜئخ ٖٓ ٓ٘ظٔبد أُغزٔغ أُذ٢ٗ
 

رؼض٣ض اُؾشاًخ ٝخِن عجٜخ عٔب٤ٛش٣خ ػش٣نخ ٝٓزٔبعٌخ ُِؾذ ٖٓ اُلغبد  ا٠ُ ٝٛذف اُِوبء

 ,ٝأُؾبعجخ ,ٝرلؼ٤َ اُشهبثخ أُغزٔؼ٤خ ,ُؾلبك٤خ ٝاُ٘ضاٛخٝٗؾش ٓلب٤ْٛ اٙ أ٤ٔٛخ اُزٞػ٤خ ثٔخبهشٝ

اُوبٕٗٞ ك٢ ًَ ٓ٘بؽ٢ ا٧داء اإلداس١ ٝاُٞظ٤ل٢ ثٔب ٖٓ ؽبٗٚ ؽٔب٣خ أُبٍ اُؼبّ  ع٤بدحٝ ,ٝاُؾًٞٔخ

 .ٝاُٞظ٤لخ اُؼبٓخ

ٝهذ أصش١ اُِوبء ثب٥ساء ٝأُوزشؽبد ٖٓ هجَ أُؾبس٤ًٖ ثٜذف رلؼ٤َ دٝس اُشهبثخ أُغزٔؼ٤خ 

ٍ   ٝاُزٞػ٤خ  .ٖٓ اُلغبد ٝاُزؼش٣ق ثؤ٤ٔٛخ ٓخبهش اُلغبد ؽز٠ ٣٘ؼْ اُغ٤ٔغ ثٞهٖ خب

 

ك٢ اُِوبء ّ, 34/2/3123ٝك٢ أٌُال ثزبس٣خ  ٌمبء اٌهُئخ ثّحبفع ِحبفظخ حضشِىد -4

اُغٜٞد ٓغ اُغِطخ أُؾ٤ِخ ثبُٔؾبكظخ ُزؾو٤ن  ٝرنبكشٓ٘بهؾخ عجَ رؼض٣ض اُؼَٔ أُئعغ٢ رْ 

 ٌٓبكؾخ اُلغبد. اُٜذف أُ٘ؾٞد ٝأُقِؾخ اُؼبٓخ ك٢

ٝأؽبدد سئ٤ظ ا٤ُٜئخ ثبُخطٞح اُز٢ أهذٓذ ػ٤ِٜب ه٤بدح اُغِطخ أُؾ٤ِخ ثٔؾبكظخ ؽنشٓٞد 

ثبػزجبس رُي ٣زٞاكن ٓغ اُوبٕٗٞ ٝرّٞعٜبد كخبٓخ  ثاػبدح رفؼًُ ػًّ ٌدٕخ إٌّبلصبد ثبٌّحبفظخ

ٌِّٚ ٖٓ أ٤ٔٛخ ك٢ رؾغ٤ٖ أداء ٓخز  ,ِق ٓئعغبد اُذُٝخسئ٤ظ اُغٜٔٞس٣خ ُزلؼ٤َ اُؼَٔ اُشهبث٢ ثٔب ٣ؾ

ٝأًذد  ٝاُؾلبظ ػ٠ِ أُبٍ اُؼبّ ٝف٤بٗخ اُٞظ٤لخ اُؼبٓخ ٖٓ االعزـالٍ ٝاإلصشاء ؿ٤ش أُؾشٝع.

ٌِّٚ ٖٓ امبكخ  ,ُِٔؾبكظخ رؤر٢ ٓزضآ٘خ ٓغ اكززبػ كشع ٤ُِٜئخ ك٢ ٓذ٣٘خ أٌُالاُض٣بسح  إٔ ثٔب ع٤ؾ

 أُؾبكظبد أُؾّشسح. ٧داء ٓئعغبد اُذُٝخ ًٝخطٞح أ٠ُٝ الكززبػ كشٝع ٤ُِٜئخ ك٢ ثو٤خ

 

 ورىلُغ ِزوشاد رفبهُ, اٌزٕغُك ثُٓ اٌغٍطخ اٌّحٍُخ واٌهُئخ ٌزٕفُز أٔشطخ وفؼبٌُبدٝعشٟ ك٢ اُِوبء 

٣نْ ه٤بدر٢ ا٤ُٜئخ  ِغ اٌدهبد اٌّخزٍفخ واٌزٕغُك ِغ اٌغٍطخ اٌّحٍُخ ٌؼمذ ٌمبء رشبوسٌ

ٝاُوطبع اُخبؿ  ٝا٤٘ٓ٧خ٤خ ٝاُغِطخ أُؾ٤ِخ ٝاُغِطبد اُز٘ل٤ز٣خ ٝا٧عٜضح اُشهبث٤خ ٝاُونبئ

ٝٓ٘ظٔبد أُغزٔغ أُذ٢ٗ ثؾنشٓٞد ثٜذف اُزٞػ٤خ ٝرٞؽ٤ذ اُغٜٞد ُِؾذ ٖٓ اُلغبد ٝاُٞهب٣خ 

 ٓ٘ٚ ٝرؼض٣ض ٓجبدة ه٤ْ اُ٘ضاٛخ ٝاُؾلبك٤خ ٝاُؾٌْ اُشؽ٤ذ.

 

ٝخالٍ اُِوبء رْ ٓ٘بهؾخ  23/4/3123ّك٢ ػذٕ ثزبس٣خ  ثُٓأٌمبء اٌهُئخ ثىوًُ ِحبفظخ  -6

أُزؼِوخ ثغجَ اُزؼبٕٝ ث٤ٖ اُغِطخ أُؾ٤ِخ ثٔؾبكظخ أث٤ٖ ٝا٤ُٜئخ ك٢ ٓغبٍ ٌٓبكؾخ اُونب٣ب اُٜبٓخ 

 اُلغبد ٝرؼض٣ض ه٤ْ اُ٘ضاٛخ ٝاُؾلبك٤خ. ًٔب رْ ػشك اُذٝس اُٜبّ ُِغِطخ أُؾ٤ِخ ك٢ ٌٓبكؾخ اُلغبد,

اُؼ٤ِب  ٝاؽز٤بط أُؾبكظخ ا٠ُ اُز٘غ٤ن ٝاُزؼبٕٝ ث٤ٖ ا٧عٜضح اُشهبث٤خ ك٢ أُؾبكظخ ٝا٤ُٜئخ اُٞه٤٘خ

ٌُٔبكؾخ اُلغبد, ًٝزا دػْ عٜٞد ا٤ُٜئخ ك٢ ٓغبٍ رؼض٣ض ٓجذأ أُغبءُخ ٝاُؾلبك٤خ ك٢ اُؼَٔ 

 .أُئعغ٢ ثٔؾبكظخ أث٤ٖ
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ئثشاَ  رُ اٌزىصً ئًٌّ, ؽ٤ش 1/5/3123ػذٕ ثزبس٣خ  ك٢ ٌمبء اٌهُئخ ثىصَش اٌثمبفخ -7

ٝإٔ ٣ئعظ ٛزا  ,اُضوبكخ ا٤ُٜئخ ٝٝصاسح إلٗؾبء اُؾِق اُضوبك٢ ث٤ٖدبٔجُٓ ِزوشح رفبهُ ثُٓ اٌ

ا ُِوٞا٤ٖٗ ٝاُزؾش٣ؼبد ٝا٧ٗظٔخ ٝاُِٞائؼ اُ٘بكزح.اُؾِق   هجوب

 

زبثؼخ ُٜب ثز٘ظ٤ْ أٗؾطخ صوبك٤خ ٝك٤٘خ اُ ٞؽذاداُه٤بّ ٝصاسح اُضوبكخ ٝٓئعغبرٜب ٝػ٠ِ ارلن اُطشكبٕ 

 .ُشؽ٤ذٝكٌش٣خ ٝٓؾبمشاد رٞػ٣ٞخ ثٔخبهش اُلغبد ٝاُزؼش٣ق ثٔلب٤ْٛ اُؾلبك٤خ ٝاُ٘ضاٛخ ٝاُؾٌْ ا

ًٝزا ه٤بّ ف٘ذٝم اُزشاس ثز٣َٞٔ ٓقلٞكخ أٗؾطخ ٝكؼب٤ُبد صوبك٤خ ٝرٞػ٣ٞخ ثؾؤٕ ٌٓبكؾخ اُلغبد, 

عبٗت رُي ٝاكوذ اُٞصاسح ػ٠ِ رخق٤ـ ٗغجخ ٖٓ عِغِخ أُبئخ ًزبة اُقبدسح ٖٓ ٝصاسح  ا٠ُٝ

 .شًخاُضوبكخ إلفذاس ثؼل اٌُزت أُخزقخ ثونب٣ب اُ٘ضاٛخ ٝاُؾلبك٤خ, ٣ٝزْ اإلفذاس ثقٞسح ٓؾز

 

ٝاُزضٓذ اُٞصاسح ثزج٢٘ ثشآظ ادٓبط ٓلب٤ْٛ اُؾلبك٤خ ٝاُ٘ضاٛخ ٌٝٓبكؾخ اُلغبد ك٢ ٓخزِق أٗؾطخ 

ٝإٔ ٛزا اُؾِق اُضوبك٢ ٣غش١ ػ٠ِ  ثؾٌَ ٓؾزشى. افذاس ًزبة  ا٠ُ ٝاُخِٞؿ اُٞصاسح ٖٓ عٜخ

ا إٔ رنغ اُٞصاسح أُ شاًض ًبكخ ٓئعغبد ٝصاسح اُضوبكخ ك٢ رلؼ٤َ أٗؾطزٜب ٓغ ا٤ُٜئخ, ٝأ٣نب

ٝاُقبالد اُضوبك٤خ ٝأٌُزجبد اُؼبٓخ رؾذ ٓزطِجبد أٗؾطخ ا٤ُٜئخ أُؼ٤٘خ ثٌٔبكؾخ اُلغبد ٝكن 

 .ثشٗبٓظ ٓؼذ ٖٓ اُطشك٤ٖ, ٝهذ رْ رؾ٤ٌَ ُغ٘خ رغ٤٤ش ٖٓ اُطشك٤ٖ ُزلؼ٤َ ٓنب٤ٖٓ ٓزًشح اُزلبْٛ

 

ٌّزبثؼخ رٕفُز ِزوشح ّ 5/6/3123ك٢ ػذٕ ثزبس٣خ  شئُظ خبِؼخ ػذٌْمبء اٌهُئخ ث -1

, ؽ٤ش أًذ سئ٤ظ عبٓؼخ ػذٕ ػ٠ِ اعزؼذاد اُغبٓؼخ ثزوذ٣ْ بهُ اٌّجشِخ ثُٓ اٌهُئخ واٌدبِؼخاٌزف

ث٤ٖ  خبفخ رؾ٤ٌَ ُغ٘خ ُِوبءًٔب أهش ا .ًَ ٓب ٖٓ ؽؤٗٚ اُؾذ ٖٓ ظبٛشح اُلغبد ٝاُونبء ػ٤ِٜب

 ٌٓبكؾخ اُلغبد ا٠ُ عبٗت رؼض٣ض اُؾشاًخدٝس ثٔب ٣ؼضص ٖٓ  أُزًشح ٔزبثؼخ ر٘ل٤ز ث٘ٞداُغبٗج٤ٖ ُ

ػذد ٖٓ اٌُزت اُز٢ رؼ٠٘  هبٓذ ا٤ُٜئخ ثزغ٤ِْ اُغبٓؼخٝك٢ خزبّ اُِوبء , ث٤ٜ٘ٔب ك٢ ٛزا أُغبٍ

 .ثٌٔبكؾخ اُلغبد
 

  ,22/1/3123ّك٢ ػذٕ ثزبس٣خ  ىصَش اٌزؼٍُُ اٌفٍٕ واٌزذسَت اٌّهٍٕث  اٌهُئخٌمبء  -2

رٍه اٌّجبدب اٌشفبفُخ وإٌضاهخ فٍ ِؼبهذ اٌزذسَت اٌّهٍٕ وئدِبج  عجً رؼضَضؽ٤ش ثؾش اُِوبء 

ا فٍ ِٕبهدهب أ٤ٔٛخ رٞه٤غ ٓزًشح رلبْٛ ث٤ٖ اُغبٗج٤ٖ ُزؼض٣ض اُزؤ٤ًذ ػ٠ِ . ٝعبء ك٢ اُِوبء أ٣نب

 .أُلب٤ْٛ ا٧عبع٤خ ُِؾلبك٤خ ٝاُ٘ضاٛخ ك٢ ٓؼبٛذ اُزذس٣ت ا٢ُٜ٘ٔ ك٢ اُجالد

 

اُوبٛشح ثزبس٣خ  ك٢ ٌمبء اٌهُئخ ثغفُش ثالدٔب ٌذي خّهىسَخ ِصش اٌؼشثُخ -3

ِٓ أخً رؼضَض  االػزّبدعجً اٌزٕغُك ِغ اٌدهبد إٌظُشح فٍ ثٍذ اُِوبء ّ, ٝثؾش 1/2/3123

ك٢ ٌٓبكؾخ اُلغبد ٝرؼض٣ض دٝس ا٧عٜضح اُشهبث٤خ ك٢  ِٓ اٌخجشاد اٌّصشَخ واالعزفبدحاٌزؼبوْ 

 .ثٔب ٣غْٜ ك٢ اعزؼبدح اُذُٝخ ٝرؼض٣ض دٝس أُئعغبد ثالدٗب 
 

ّ, ٝثشكوخ 23/22/3123خ ك٢ أٌُال ثزبس٣ ٌمبء اٌهُئخ ثشئُظ خبِؼخ األحمبف -21

ػ٠ِ ٓخططبد اُؾشّ اُغبٓؼ٢ أُغزوج٢ِ ُِغبٓؼخ, ٌٝٓزجخ سئ٤ظ اُغبٓؼخ رْ اُزؼشف 

 ٌٓزجخ ا٣ٌُٞذ اإلٌُزش٤ٗٝخ ثبُغبٓؼخ. رْ ص٣بسح , ًٔب أهغبّ أٌُزجخٝاُؼ٤ِب  اُذساعبد

ًج٤شح ٣خ ٓغب٤ٗخ ٝخ٤شٔز٤ٔض ُٜزا اُقشػ اُزؼ٢ٔ٤ِ ٝٓب ٣وذٓٚ ٖٓ خذٓبد اُ٘ؾبه اُ ٝهذ رْ ٓالؽظخ

ػًٍ أهُّخ ئششان اٌدبِؼبد فٍ ثشاِح ِىبفحخ اٌفغبد  ورُ اٌزأوُذ .ُِطالة داخَ ٝخبسط ا٤ُٖٔ

 اٌهُئخورىػُخ اٌىبدس اٌىطٍٕ ثّحبسثخ اٌفغبد, ِٓ خالي ػمذ حٍف اوبدٍَّ وششاوخ ثُٓ 

 اٌشعُّخ واألهٍُخ. واٌدبِؼبد
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ك٢  ٌّدزّغ اٌّذٌٍٔمبء ِىعغ ِغ اٌغٍطخ اٌّحٍُخ وأخهضرهب اٌشلبثُخ وِٕظّبد ا -22

اُِوبء أُٞعغ  اُغِطخ أُؾ٤ِخ ثؾنشٓٞد ٓغ ثبُز٘غ٤ن ا٤ُٜئخ ٗظٔذّ. 31/2/3123أٌُال ثزبس٣خ 

 ٌُٔبكؾخ اُلغبد" ثشػب٣خ ٖٓ كخبٓخ ٕؽؼبس "ٓزؾذٝٓغ ا٧عٜضح اُشهبث٤خ ٝأُغزٔغ أُذ٢ٗ رؾذ 

سٛبة ػ٠ِ ٝك٢ اُِوبء أًذ ٓؾبكع ؽنشٓٞد ثؤٕ ؽنشٓٞد اُز٢ ٛضٓذ اإل. سئ٤ظ اُغٜٔٞس٣خ

مذ اُلغبد  رشكغٕ ٛزٙ أُٜٔخ اُز٢ أ ٢ٛٝ ٜٓٔخ ٝه٤٘خ ًج٤شح, ٝأًذ هٞرٚ هبدسح إ رٜضّ اُلغبد

 ٣ٝزطِت ٓؾبسًخ اُغ٤ٔغ.ٝاُلبعذ٣ٖ أٓش فؼت ٝٓؼوذ ُٖٝ ٣ؤر٢ ث٤ٖ ٤ُِخ ٝ مؾبٛب 

شػٜب ٓغ هشاس ا٤ُٜئخ ثبكززبػ ك زضآٖعبء ثبُ ا  اُِوبءًِٔخ أٝمؾذ ك٤ٜب ثؤٕ ٛزٝأُوذ سئ٤ظ ا٤ُٜئخ 

ٓ٘ب ك٢ ا٤ُٜئخ ثؤ٤ٔٛخ ٛزٙ  ٝا٣ٔبٗبثٔؾبكظخ ؽنشٓٞد اػٔبال ٧ؽٌبّ اُوبٕٗٞ ٝالئؾزٚ اُز٘ل٤ز٣خ 

أُؾبكظخ ٝاٗطالهب ٖٓ ؽو٤وخ ٓلبدٛب إٔ ٌٓبكؾخ اُلغبد ٝاُٞهب٣خ ٓ٘ٚ ُٖ ٣ٌٕٞ اال ٖٓ خالٍ ؽشاًخ 

غبد ُٖ ٣ٌزت ُٜب اعزشار٤غ٤خ ٓزٌبِٓخ ٌُٔبكؾخ اُل خؽو٤و٤خ ٝكبػِخ ٓغ رِي أُ٘ظٞٓخ, ٝإٔ أ١ سإ٣

 .ُْ ٣ؾبسى ك٢ ف٘ؼٜب ٝٝمغ ٌٓٞٗبرٜب ًبكخ أػٔذح اُ٘ضاٛخ اُٞه٤٘خ دٕٝ اعزض٘بء اُ٘غبػ ٓب

ا٤ُٜئخ ك ٝسهخ ػَٔ خِقذ ؽٍٞ اُزؼش٣ق ثٜٔبّ ٝاخزقبفبد اشثبعزؼ  ٝخالٍ اُِوبء هبٓذ ا٤ُٜئخ

ٖٓ ش رْ اُشد ػ٤ِٜب خالد ؽ٤اٝاصش١ اُِوبء ثؼذد ٖٓ اُ٘وبؽبد ٝأُذاُٞه٤٘خ اُؼ٤ِب ٌُٔبكؾخ اُلغبد, 

 .هجَ ا٤ُٜئخ
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 انخذابري انخٕعٕيت ٔانخثقيفيت ثبَيًب:
 و8102نهعبو .يزكشاث انخفبْى ٔانششاكت 0
  

,  ٓزًشاد اُزلبْٛ ارٔبّ اثشاّ اد أُزًٞسح أػالٙ,ٗزغذ ػٖ ػذد ٖٓ اُِوبء ٖٓ أُخشعبد اُز٢

اُغٜبد أُٔضِخ  أُغٞداد ا٤ُٝ٧خ ُٜب ٓغ -3122ّك٢ اُؼبّ اُغبثن  -ٗبهؾذ ًبٗذ ا٤ُٜئخ هذ اُز٢

 :اُزلبْٛٓزًشاد  أخش ٖٓػذد ًٔب ٗغؾذ ا٤ُٜئخ ثبثشاّ  .ِٔ٘ظٞٓخ اُٞه٤٘خ ُِ٘ضاٛخُ

 

زلبْٛ ٓغ عبٓؼخ ؽنشٓٞد ثزبس٣خ اُزٞه٤غ ٓزًشح ثا٤ُٜئخ  هبٓذ :خبِؼخ حضشِىد .0

 اُؾلبك٤خ لب٤ْٛٓ ادٓبط ثشآظ ؽنشٓٞد عبٓؼخ رج٢٘ ػ٠ِ اُزلبْٛ ٓزًشح ٗقذ.33/2/3123ّٝ

 ه٤بّ ًٝزا .اُالصٓخ اإلعشاءاد ٖٓ ؽضٓخ ارخبر خالٍ ٖٓ اُغبٓؼ٤خ ك٢ أُوشساد اُلغبد ٌٝٓبكؾخ

زؼش٣ق اُلغبد رٞػ٣ٞخ ثٔخبهش ٓؾبمشاد ثز٘ظ٤ْ اُغبٓؼخ  ,اُشؽ٤ذ ٝاُؾٌْ ٝاُؾلبك٤خ اُ٘ضاٛخ ثٔلب٤ْٛ ُٝا

 ٖٓ اُقِخ راد زخققبداُ ك٢ اُطالة رخشط اُؼ٤ِٔخ ُٔؾبس٣غ اُشعبئَ ثؼل اُغبٓؼخ ٝرٞع٤ٚ

 .ٌٓبكؾزٜب ٝعجَ اُلغبد ظبٛشح ػٖ ٝػ٤ِٔخ دساعبد ثؾض٤خ ٝػَٔ اُونب٣ب ثٜزٙ اُجؾش أعَ

 

عشٟ اُزٞه٤غ   اٌٍدٕخ اٌىطُٕخ ٌٍّشأح وِدٍظ رٕغُك ِٕظّبد اٌّدزّغ اٌّذٍٔ فٍ اٌّىال:.2

 ٝ, ٝاُؾجبة ُِٔشأح رٞػ٣ٞخ ٓؾبمشاد ر٘ظ٤ْ اُزلبْٛ ٓزًشح رون٢ٝ ّ.41/2/3123 ثزبس٣خ

 اُشؽ٤ذ ٝاُؾٌْ ٝاُؾلبك٤خ اُ٘ضاٛخ ثٔلب٤ْٛ رؼ٠٘ اُز٢ اُؼالهخ راد ٝاُغٜبد ,أُذ٢ٗ أُغزٔغ ٓ٘ظٔبد

 ُوبءاد ٝػوذ ػَٔ, ٝٝسػ أٗؾطخ بهبٓخرون٢ ث ًٝزُي. ٝاإلداس١ أُب٢ُ اُلغبد ٝٓخبهش

 ؽٍٞ ٝٗذٝاد رٞػ٣ٞخ ثشآظ إلػذاد ٝاإلػال٤ٓخ ٝاُزؼ٤ٔ٤ِخ, اُزشث٣ٞخ, ُِٔئعغبد رؾبٝس٣خ

 .اُلغبد ٝٓخبهش اُشؽ٤ذ اُؾٌْ لّٜٞٓ

 الثمافة وزارة مٌامب تمضًوهً  م,4/2/6003بتارٌخ تم تولٌع مذكرة تفاهم  :وصاسح اٌثمبفخ .3 

 وتنظٌم الفساد, ومكافحة النزاهة تتبنى مفاهٌم وفنٌة ثمافٌة أنشطة بتنظٌم لها التابعة والمإسسات
 إلىو . الرشٌد والحكم والشفافٌة النزاهة مبمفاهٌ والتعرٌف الفساد بمخاطر توعوٌة محاضرات

 الوزارة وتٌسٌر .الثمافة وزارة بإصدارات ٌتعلك فٌما التعاون أوجه االتفاق شمل ذلن, جانب
 الفساد. بمكافحة المعنٌة وأنشطتها فعالٌتها تتطلبه ما للهٌبة الثمافة

 
ا٤ُٜئخ ٝٓشًض ا٤ُٖٔ  زلبْٛ ث٤ٖاُرْ رٞه٤غ ٓزًشح  . ِشوض آٌُّ ٌذساعبد حمىق اإلٔغبْ:5

 غبٗج٤ٖاُ عٜٞد ر٘غ٤ن اُزلبْٛ ٓزًشح رنٔ٘ذٝ .31/21/3123ُّذساعبد ؽوٞم اإلٗغبٕ ثزبس٣خ 

, أُؾ٤ِخ أُغزٔؼبد داخَ ٝاُؾلبك٤خ اُ٘ضاٛخ صوبكخ ٝرؼض٣ض ٗؾش ثٜذف أُؾزشى ٝٗؾبهٜٔب

 ٝػ٠ِ ٤ٔ٘خاُز ٝػ٠ِ أُغزٔغ ػ٠ِ اُلغبد ثٔخبهش اُٞػ٢ ٝر٤ٔ٘خ ٝاُخبفخ, اُؼبٓخ ٝأُئعغبد

 اُٞه٤٘خ ٝا٧ٛذاف ثبُٜٔبّ اُزٞػ٤خ أعَ ٖٓ اُغٜٞد ر٘غ٤ن ػ٠ِ اُزؤ٤ًذ رْ ًٔب .اإلٗغبٕ ؽوٞم

 . ػ٤ِٜب رؼَٔ اُز٢ اُوب٤ٗٞٗخ اُقالؽ٤بد ا٠ُ اا اعز٘بد ثٜب اُو٤بّ ا٤ُٜئخ رز٠ُٞ اُز٢ د,اُلغب ٌُٔبكؾخ

 ,ٝاُ٘ؾشاد ٤جبدٝاٌُز أُِقوبد افذاس أُؾزشى ػِٜٔب ؽٍٔٞ ػ٠ِ اُزلبْٛ ٓزًشح ٝاٝمؾذ

 ثٌَ اُلغبد ٌٓبكؾخ ك٢ أُغزٔغ ٝؽشاًخ ٝأُؾبعجخ, ٝاُؾلبك٤خ اُ٘ضاٛخ صوبكخ ٗؾش ٓغ رزؼبه٠ اُز٢

 .فٞسٙ
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 و8102. ٔسش انعًم ٔدهقبث انُقبش نهعبو  8
 

اُؾشاًخ ٝٓزًشاد اُزلبْٛ أُجشٓخ ث٤ٖ ا٤ُٜئخ اُٞه٤٘خ اُؼ٤ِب ٌُٔبكؾخ اُلغبد  رلؼ٤الا ُج٘ٞد ارلبه٤بد

هبٓذ ا٤ُٜئخ  ,3123ّّ ٝاُؼبّ اُؾب٢ُ 3122ك٢ اُؼبّ اُغبثن  ِٔ٘ظٞٓخ اُٞه٤٘خ ُِ٘ضاٛخ,ُ أُٔضِخاُغٜبد ٝ

 اٌىسػ وحٍمبد إٌمبػ:ك٢ ػذد آخش ٖٓ  ذؽبسًٝ ,ؼًّاٌوسشخ  ػذد ٖٓ ثؼوذ

ثبُزؼبٕٝ ٓغ  ((اٌفغبدشؼبس ششوبء فٍ ِىبفحخ ))رحذ  ٌإلػالَُُِٓجُخ سرذ ػًّ وسشخ -1

ٝرِو٠ أُؾبسًٕٞ ك٢   :2/5/3123ُّقؾل٤٤ٖ ا٤٤٘ٔ٤ُٖ ك٢ ػذٕ ثزبس٣خ اإلػالّ ٝٗوبثخ ا ٝصاسح

فؾل٢ ٝفؾل٤خ ٖٓ ٓخزِق ٝعبئَ االػالّ ك٢  47 ذعزٜذكاٝ ,ُٔذح ٤ٓٞ٣ٖ اعزٔشداُز٢   ,ٞسؽخاُ

 . ٝاُؾلبك٤خ ك٢ أٝعبه أُغزٔغ اُ٘ضاٛخرذس٣جبد ك٢ ٤ًل٤خ ٌٓبكؾخ اُلغبد ٝٗؾش ه٤ْ  ,ٓؾبكظخ ػذٕ

ُوذ سئ٤ظ ا٤ُٜئخ ًِٔخ اؽبدد ك٤ٜب ثٔغزٟٞ اُؾنٞس ٝاُز١ ٣ذٍ ػ٠ِ ٝك٢ اُٞسؽخ اُزذس٣ج٤خ أ

ٛٞ ٗؾش  ُإلػال٤٤ٖٓٞسؽخ ٓؾ٤شحا ثبٕ اُٜذف ٖٓ اهبٓخ ٛزٙ اُ, اعزؾؼبس أُغئ٤ُٝخ ُٔؾبسثخ اُلغبد

 .  اُٞػ٢ أُغزٔؼ٢ ٝٗجز اُلغبد ثبٌُِٔخ اُؾغبػخ ٝاُوِْ اُز١ ٣ؼزجش اْٛ االعِؾخ ُٔٞاعٜخ اُلغبد

ًٔب اُو٠ . االػالّ ٢ٛ اُغجٜخ االهٟٞ ًٜٞٗب اُلئخ االعبع٤خ ُِزٞافَ ٓغ أُغزٔغٓن٤لخ ثؤٕ ٝعبئَ 

٢ٛ رذؽ٤ٖ ُجشٗبٓظ رذس٣ج٢ ث٤ٖ ٝصاسح  ٞسؽخٕ ٛزٙ اُأ ا٠ُٗبئت ٝص٣ش االػالّ ًِٔخ اؽبس ك٤ٜب 

اُؼذ٣ذ ٖٓ  االػالّ ٝا٤ُٜئخ ٝآزذاد ُؼالهخ اُزٞػ٤خ اُوبئٔخ ػجش ٝعبئَ االػالّ أُخزِلخ ٖٓ خالٍ

ا٤ٔٛخ دٝس االػالّ ك٢ اثشاص اُظٞاٛش أُغزٔؼ٤خ اُز٢  , ٓؾ٤شاا ا٠ُؾطخ ُ٘ؾش اُٞػ٢ أُغزٔؼ٢ا٧ٗ

ٖٓ عبٗجٚ اؽبس سئ٤ظ ٗوبثخ اُقؾل٤٤ٖ . رغْٜ ك٢ ٗؾش اُلغبد ٝا٤ٔٛخ ٌٓبكؾزٚ ثٌَ اُٞعبئَ االػال٤ٓخ

ٔٞاعٜخ هنب٣ب اُؾو٤وخ ٝأُلب٤ْٛ اُقؾ٤ؾخ ُ اُؾشاًخاُز٢ رؼضص  اُٞسؽخ,٤ٔٛخ أ ا٠ُا٤٤٘ٔ٤ُٖ ك٢ ػذٕ 

 .أُغزٔغ كئبداُلغبد ٌٝٓبكؾزٜب ٖٓ خالٍ رٞع٤ٚ اُخطبة االػال٢ٓ اُزضو٤ل٢ ٝاُزٞػ١ٞ ٌُبكخ 

 ٝأٛذاف)اُزؼش٣ق ثٜٔبّ ٝاخزقبفبد ٝفالؽ٤بد  :ٝسام ػَٔ ٢ٛٝأرْ ٓ٘بهؾخ صالس  ٞسؽخٝك٢ اُ

ا ُِوبٕٗٞ سهْ ) ٌٓبكؾخ اُلغبد ّ ثؾؤٕ 3117( ُغ٘خ 43ا٤ُٜئخ اُٞه٤٘خ اُؼ٤ِب ٌُٔبكؾخ اُلغبد هجوب

 اُ٘ضاٛخّ ثؾؤٕ االهشاس ثبُزٓخ أُب٤ُخ(, ٝ )دٝس االػالّ ك٢ ٗؾش ه٤ْ 3117( ُغ٘خ 41ٝاُوبٕٗٞ سهْ )

ًٔب رْ اعزؼشاك كالؽبد ػٖ اُلغبد  .ٝ )ؽٍٞ دٝس االػالّ ك٢ ٌٓبكؾخ اُلغبد(, ٌٝٓبكؾخ االسٛبة(

 . أُؾبسًخ ؽٜبدادزٞص٣غ ث ٞسؽخث٤ٖ اٝعبه أُغزٔغ ٝأُشاكن اُؾ٤ٌٓٞخ ٝاخززٔذ اُ أُغزؾش١

 

مع بالشراكة ( ؼًّ )ٔحى رؼضَض اٌششاوخ ِغ اٌّدزّغ اٌّذٍٔ فٍ ِىبفحخ اٌفغبداٌوسشخ -2
واستعرضت الورشة  : 33/5/3123ّك٢ ػذٕ ثزبس٣خ  الٌمن للدراسات وحموق االنسان مركز

انات مشارن ومشاركة, من ممثلً ونشطاء المنظمات والهٌبات واالحزاب والكٌ 20بمشاركة 
االجتماعٌة والسٌاسٌة بعدن, ورلة عمل متعلمة بتعرٌف مهام واختصاصات وصالحٌات واهداف 

 .م بشؤن مكافحة الفساد6002لسنة  (93)الهٌبة الوطنٌة العلٌا لمكافحة الفساد طبما للمانون رلم 

الولاٌة همٌة دور المجتمع المدنً فً تعزٌز مكافحة الفساد ومحاربته وأربٌس الهٌبة على  وأكدت
المساهمة فً نشر التوعٌة المجتمعٌة وتعزٌز  االنتماءاتداعٌة المجتمع المدنً بمختلف  ,منه

ربٌس مركز الٌمن  وأشار .مفاهٌم مكافحة الفساد والتصدي له والشراكة مع الهٌبة فً تؤدٌة مهامها

ون الهٌبة والمركز بتعا مشٌدا  , المركز بجهود مكافحة الفساد اهتمام إلىللدراسات وحموق االنسان 
فً مختلف المجاالت, السٌما فٌما ٌتعلك بتنظٌم مثل هذه الورش والدورات التدرٌبٌة فً تعزٌز 

 .مستوى الشفافٌة ومكافحة الفساد
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ك٢ ػذٕ ( ئػذاد اٌزمبسَش االعزمصبئُخ)وسشخ اٌؼًّ اٌزذسَجُخ ٌفشَك اٌخجشاء اٌىطٍٕ حىي  -3

 وبحضور نابب ربٌس الوزراء الجمهورٌة,  ربٌس  برعاٌة فخامةنظمت الهٌبة  :32/1/3123ّثزبس٣خ 

الفصلٌن  ألحكام تمٌٌم الذاتً ورشة عمل تدرٌبٌة لفرٌك الخبراء الوطنً المعنً بإنجاز عملٌتً ال
لمكافحة الفساد  من اتفالٌة االمم المتحدة« استرداد الموجودات»والخامس « التدابٌر الولابٌة»الثانً 

. وجرى فً الورشة, التً استمرت مة لمإتمر الدول االطراف التابع لألمم المتحدةفً الدورة الماد
مكثفة حول التمارٌر االستمصابٌة لمكافحة الفساد والمنهجٌة العلمٌة المتبعة فً  تمدٌم مواد ٌومان,
 إعدادها.

ة بالغة الهٌبة على األهمٌة التً تمثلها الدورة التدرٌبٌة بكونها تمثل مهمة وطنٌ أكدت ربٌسو
األهمٌة وتمع على فرٌك الخبراء الوطنً المشارن فً الدورة مسإولٌة تنفٌذ تلن المهام وفك 

واآللٌات ولوابم التمٌٌم الشامل التً اعتمدتها  واألدلة واالرشادات واإلجراءاتالمعاٌٌر والضوابط 
سٌة والتنفٌذٌة التً األمم المتحدة بحٌث تشمل تمٌٌم كافة االجراءات والسٌاسات التشرٌعٌة والمإس

اتخذتها بالدنا فً سبٌل تنفٌذ أحكام االتفالٌة فٌما ٌتعلك بالتدابٌر الولابٌة التً ضمنتها االتفالٌة 
 .وكذلن استرداد الموجودات وفما  للفصلٌن الثانً والخامس من االتفالٌة

 

بٍٔ واٌخبِظ ِٓ اٌذوٌُخ ثشأْ اٌفصٍُٓ اٌث ٌالٌزضاِبدِغزىي رٕفُز ثالدٔب حىي )وسشخ ػًّ  -5

ك٢ ػذٕ ثزبس٣خ  ثّٕبعجخ اٌُىَ اٌؼبٌٍّ ٌّىبفحخ اٌفغبد (االرفبلُخ اٌذوٌُخ ٌّىبفحخ اٌفغبد

 :ّ ثٔشًض ا٤ُٖٔ ُذساعبد ؽوٞم اإلٗغب3/23/3123ٕ

الدولٌة  لاللتزاماتمستوى تنفٌذ بالدنا وبرعاٌة ربٌس الجمهورٌة ورشة عمل حول: ألامت الهٌبة 
من االتفالٌة الدولٌة )استرداد الموجودات( والخامس  تدابٌر الولابٌة()ال بشؤن الفصلٌن الثانً

 لمكافحة الفساد.

صا  رح تمرٌر االستعراض )التمٌٌم الذاتً(هذه الورشة فً سٌاق إشران المجتمع فً تمٌٌم  وتؤتً
النهابً للتمرٌر المتضمن كافة الترتٌبات المإسسٌة من الهٌبة على الموضوعٌة فً اإلعداد 

شرٌعٌة وعمل المنظومة الوطنٌة للنزاهة فً مكافحة الفساد وإبراز التحدٌات وتحدٌد أوجه والت
أهمٌة الشراكة الحمٌمٌة والتؤكٌد على  الفنٌة والتمنٌة الالزمة للحد من الفساد والولاٌة منه المساعدات

مضابٌة بكافة والفاعلة بٌن أطراف المنظومة الوطنٌة للنزاهة وفً ممدمتها األجهزة الرلابٌة وال
مإسساتها, والحكومة بؤجهزتها التنفٌذٌة ومنظمات المجتمع المدنً ووسابل اإلعالم المختلفة 

المحددة  اراكة بؤدوارهفً ظل هذه الشكل جهة ضطلع تعلى أهمٌة أن ووالمنظمات الدولٌة المانحة 
 فحة الفساد.بموجب التشرٌعات الدولٌة والوطنٌة وأكدت علٌها االستراتٌجٌة الوطنٌة لمكا

 فترة طوٌلةوجهود إعداد التمرٌر منذ  ,التزامات بالدنا إلىفٌها  تالهٌبة كلمة أشار ربٌس ألمتو
ل كافة مثٌرٌك الخبراء الوطنً الذي الهٌبة وف , وتم إعداده من لبلبمشاركة المجتمع المدنً

مرٌر بالعدٌد من الت منالشةهذا ولد تم  أطراف المنظومة الوطنٌة للنزاهة والمجتمع المدنً.
والتً كان أبرزها التحدٌات والمصاعب التً تمف عابما  أمام جهود الدولة والمجتمع  ,المالحظات

 فً مكافحة الفساد.
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 :اُزب٤ُخ وسػ اٌؼًّ وحٍمبد إٌمبػًٝبٕ ٤ُِٜئخ اُٞه٤٘خ اُؼ٤ِب ٌُٔبكؾخ اُلغبد ٓؾبسًخ ك٢ 
 

ٓ٘ظٔخ ٗظٔزٜب  (ٍٔ ٌمُبداد ػغىشَخ وإُِٔخحىي اٌمبٔىْ اٌذوٌٍ اإلٔغب)وسشخ ػًّ رذسَجُخ . 1

ًبٗذ ٝ :3123/ 31/21, ثزبس٣خ ثبُؾشاًخ ٓغ ٓشًض ا٤ُٖٔ ُذساعبد ؽوٞم اإلٗغبٕ ٗذاء ع٤٘ق

. ٝاعزٜذكذ اُٞسؽخ سئ٤غخ ا٤ُٜئخٓؾبسًخ ا٤ُٜئخ اُٞه٤٘خ اُؼ٤ِب ٌُٔبكؾخ اُلغبد هذ رٔضِذ ثؾنٞس 

ٖ أعَ اُزٞػ٤خ ثبُوبٕٗٞ اُذ٢ُٝ اإلٗغب٢ٗ, ػذد ٖٓ اُو٤بداد اُؼغٌش٣خ ٝا٤٘ٓ٧خ ثٔؾبكظخ ػذٕ ٓ

ٝخِن ؽشاًخ ٓغ ٓخزِق ا٧هشاف أُؼ٤٘خ, ٧عَ اؽزشاّ ٓب ٣٘ـ ػ٤ِٚ اُوبٕٗٞ ٖٓ ؽٔب٣خ 

 . أُذ٤٤ٖٗ ٝأُ٘ؾآد أُذ٤ٗخ ك٢ أص٘بء اُقشاػبد ٝأُٞاعٜبد أُغِؾخ ٝاُؾشٝة

ٓئعغخ ؽنشٓٞد  ٗظٔزٜب( ئخشاءاد رٕفُز األحىبَ اٌمضبئُخ ضذ اٌذوٌخ)حٍمخ ٔمبػ حىي .3

سئ٤غخ  رٜبؽنش , اُز٢٘وبػاُػوذد ؽِوخ  :26/22/3123ّ, ثزبس٣خ ُِذػْ اُوب٢ٗٞٗ ٝاُزذس٣ت

ا٤ُ٥خ اُز٢ ٣زْ ثٜب  اُؾِوخ ر٘بُٝذٝعبٓؼخ ؽنشٓٞد. ك٢  ,ا٤ُٜئخ اُٞه٤٘خ اُؼ٤ِب ٌُٔبكؾخ اُلغبد

ز٘ل٤ز مٖٔ اُوٞاػذ ٤ًٝل٤خ اعشاء اُ ,ر٘ل٤ز ا٧ؽٌبّ مذ اُذُٝخ اُز٢ ٣ٞعذ ثٜب اٌُض٤ش ٖٓ اُـٔٞك

٠ُ اٝٝعبئَ اُز٘ل٤ز أُجبؽش ٝاُـ٤ش ٓجبؽش ػ٠ِ اُذُٝخ ثبإلمبكخ  ,اُؼبٓخ ُوبٕٗٞ أُشاكؼبد

أُغبٝاح ث٤ٖ أهشاف اُخقٞٓخ. ٝخِقذ اُؾِوخ اُ٘وبؽ٤خ ا٠ُ ػذد ٖٓ اُزٞف٤بد ٜٓ٘ب رؼذ٣َ 

, ٝاُؼَٔ ػ٠ِ هبٕٗٞ أُشاكؼبد ثٔب ٣زٞاًت ٓغ اُ٘ٞاهـ ٝاُغِج٤بد اُز٢ ؽبثذ اُوبٕٗٞ اُؾب٢ُ

افذاس رؾش٣غ خبؿ ثبُز٘ل٤ز مذ اُذُٝخ ٝاُزضاّ اإلداساد ٝأُئعغبد ثبُوبٕٗٞ ٝاؽزشاّ ا٧ؽٌبّ 

 اُونبئ٤خ ٝر٘ل٤زٛب. 

نظمتها مإسسة دعم التوجه المدنً الدٌممراطً )مدى( ورشة العمل السادسة )جرائم الفساد( .4

 , بتارٌخUNDPالمتحدة اإلنمابً بدعم برنامج األمم ,ومنظمة تجدٌد للتنمٌة والدٌممراطٌة

التً  : شاركت ربٌسة الهٌبة الوطنٌة العلٌا لمكافحة الفساد, فً ورشة العملم6003نوفمبر  63

تؤتً ضمن مشروع دعم األجهزة المضابٌة واألمنٌة. ولد هدفت الورشة على مدى ثالثة أٌام إلى 

ومحامٌن, وناشطً منظمات  مشارن ومشاركة من لضاة, وأعضاء النٌابات العامة, 64اكساب 

الدولٌة والمحلٌة فً مجال مكافحة الفساد. واكدت  واالتفالٌاتالمجتمع المدنً, معارف بالموانٌن 

ربٌسة الهٌبة على أهمٌة الورشة فً إزالة اللبس الحاصل فً مهام عدد من األجهزة الرلابٌة 

ٌبة الوطنٌة العلٌا لمكافحة الفساد, والتنفٌذٌة وال سٌما الجهاز المركزي للرلابة والمحاسبة, واله

وكذا التعرف على المعولات التشرٌعٌة التً تحول دون لٌام األجهزة الرلابٌة بمهامها, باإلضافة 

 .إلى الولوف على العموبات الممررة لجرابم الفساد وعدم كفاٌتها لردع المجرمٌن

جه المدنً الدٌممراطً نظمتها مإسسة دعم التو. ورشة العمل السابعة )غسٌل األموال( 4

,  UNDPبدعم برنامج األمم المتحدة اإلنمابً ,ومنظمة تجدٌد للتنمٌة والدٌممراطٌة)مدى( 

ضمن مشروع دعم األجهزة المضابٌة واألمنٌة فً الٌمن, استهدفت  م:6003دٌسمبر  2بتارٌخ 

 ت العامة,مشارن ومشاركة من لضاة, وأعضاء النٌابا 64الورشة على مدى ثالثة أٌام تعرٌف 

محامٌن, وناشطً منظمات المجتمع المدنً بجرٌمة غسٌل األموال, وتفعٌل منظومة مكافحة و 

ومن جانبها أكدت ربٌسة الهٌبة الوطنٌة العلٌا لمكافحة الفساد على أهمٌة الورشة التً   .الفساد

ا عدوان تعطً فرصة لمراجعة وتمٌٌم الجهود المبذولة لمكافحة الفساد وغسٌل األموال كونهم

 الوطنً وٌهددان األمن و السالم. لاللتصادربٌسان 
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 :  انقبٌَٕ إَفبرثبنثًب
 

 

 . انبالغبث ٔ انشكبٖٔ 0

 

 ;ا٠ُ ػذٕا٤ُٜئخ اُٞه٤٘خ اُؼ٤ِب ٌُٔبكؾخ اُلغبد ثبٗزوبٍ  اُغٜٔٞس ٓؼشكخ صادد ,3123ّخالٍ اُؼبّ 

 أٝبد ٓخزِلخ, أكشاداا ًبٗذ ُلغبد, ٖٓ عٜازِوذ اُجالؿبد ٝاُؾٌبٟٝ ثؾؤٕ عشائْ اُلغبد ٝؽجٜبد ك

 .( ثالؽ ٝؽٌٟٞ,  ٝ رْ ٓجبؽشح اُ٘ظش ك٤ٜب62ٝثِؾ ػذدٛب )ٓئعغبد. 

 

ا,  ,ٝك٢ ٓشؽِخ اعزوجبٍ اُجالؿبد ٝاُؾٌبٟٝ هبٓذ ا٤ُٜئخ ٝكن اُقالؽ٤بد أُٔ٘ٞؽخ ُٜب هبٗٞٗب

اُالصٓخ اإلعشاءاد  الرخبر ُؼبّا بئتاإلؽبُخ ُِ٘: ثؤػٔبٍ اُزؾش١ ا٤ُٝ٧خ ًٝبٗذ رخِـ آب ا٠ُ

, ك٤ٔب أٝ ؽلظٜب ُؼذّ صجٞد ٝهٞع عش٣ٔخ كغبد ,اؽبُزٜب ُلشع ؽنشٓٞد أٝٝكوب ٧ؽٌبّ اُوبٕٗٞ, 

 .سٖٛ اُزؾو٤نال صاٍ ػذد ٜٓ٘ب 

 

 م2019البالغات والشاكوى الواردة إىل الهيئة الوطنية العليا ملاكحفة الفساد خالل العام 
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ّ 3123خالٍ اُؼبّ ا٤ُٜئخ اُٞه٤٘خ اُؼ٤ِب ٌُٔبكؾخ اُلغبد ا٠ُ ـذ عشائـْ اُلغـبد اُـٞاسدح رٞصػٝ

 : ـب ث٤ـٖٓ

 .اخزالط ِبي ػبَ.

 .عشلخ ِبي ػبَ .

 .اعزُالء ػًٍ ِبي ػبَ.

 .ِخبٌفبد ِبٌُخ.

 .اػزذاء ػًٍ أسض اٌذوٌخ .

 .أضشاس ثّصٍحخ اٌذوٌخ .

 ػشلٍخ عُش اٌؼًّ. .

 

ا  ,3123ّثؼل اُجالؿبد ٝاُؾٌبٟٝ اُز٢ رْ اعزالٜٓب خالٍ اُؼبّ   أػٔبٍك٢  اعزـشهذ ٝهزب

  :ُؼذح أعجبة, ٜٓ٘ب, ٝ ٣ؼٞد رُي اُزؾش١ ا٤ُٝ٧خ

ا٧ٓش اُز١ رطِت  ,أٝ اػذاد روبس٣ش سهبث٤خ ٖٓ اُغٜبد أُخزقخ ,هِت ٝصبئن ٝ ٓغز٘ذاد .

 .اٗزظبس اعبثخ رِي اُغٜبد

 .ّ 3123ؽٜذرٜب ػذٕ خالٍ اُؼبّ االمطشاثبد اُغ٤بع٤خ ٝا٤٘ٓ٧خ اُز٢  .
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 انشصذ ٔاالسخقصبء.8
 

على إصدار نشرة  ,فٔخ أُئهزخ ػذٕاُؼبم, حرصت الهٌبة فً 6003منذ مطلع العام 

المحلٌة سواء  الصحف فً المنشورة واستمصاء المضاٌا رصد)الراصد( األسبوعٌة لتموم ب

فً  فساد لضاٌامن نشره  متعتبر الهٌبة أن ما ٌتو .الرلمٌة على شبكة اإلنترنت وأالورلٌة 

 ,االجتماعً التواصل لعوتجاوزات عبر موا مخالفات من ٌتم تداوله ما أو حتىوسابل اإلعالم 

  م بشؤن مكافحة الفساد.6002( لسنة 93بالغا  رسمٌا  للهٌبة, وذلن بموجب أحكام المانون رلم )

 

وحررت عددا  من  ,الالزمة التحمٌماتو التحرٌاتب م 6003خالل العام الهٌبة لامت و 

 المذكرات الرلابٌة إلى بعض الجهات:

 

 انشقببيت نهٓيئت ..أْى املزكشاث

 نإلغبثتسئيس انهجُت انعهيب  -يش االداسة احملهيتٔص .0
 

رنٔ٘ذ هِت  ُإلؿبصخسئ٤ظ اُِغ٘خ اُؼ٤ِب  -هبٓذ ا٤ُٜئخ ثزؾش٣ش ٓزًشح ا٠ُ ٝص٣ش االداسح أُؾ٤ِخ

, اُز٢ رْ اعزالٜٓب ٝآ٤ُخ رٞص٣ؼٜب ٝأُغزل٤ذ٣ٖ ِٔغبػذاد االؿبص٤خ ٝاإلٗغب٤ٗخُ ًؾٞكبد رلق٤ِ٤خ

 ٜٓ٘ب.
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 و8102هعبو  ن. أبشص أعًبل اهليئت 3

 . افخخبح فشع اهليئت حبضشيٕث:0
 

. محافظة حضرموت, وذلن فً اُٞه٤٘خ اُؼ٤ِب ٌُٔبكؾخ اُلغبد م افتتاح أول فرع للهٌبة6003شهد العام 

م بإنشاء فرع الهٌبة بمحافظة حضرموت 6003( لسنة 4ت الهٌبة المرار رلم )صدرولد أ

محافظة تعمٌما  لمرار المحافظ  ه أصدروتحدٌد مهامه واختصاصاته طبما  للمانون, وبموجب

بتكلٌف مدٌرا  عاما  الذي لضى بإنشاء الفرع و ,الهٌبة الوطنٌة العلٌا لمكافحة الفساد ربٌس

ذلن بعد لماء جمع ربٌس الهٌبة مع محافظ حضرموت, لترتٌب افتتاح فرع الهٌبة  ىوأت  .فرعلل

 .فً حضرموت لبدء مباشرة مهامها فً المحافظة

 

 قبٌَٕ اسرتداد األيٕال املُٕٓبت يششٔع.8

, أولت الهٌبة اهتماما  خاصا  لمحور الولاٌة من الفساد وانفاذ المانون من خالل تعزٌز التدابٌر التشرٌعٌة

 وتمٌٌم والتراح تطوٌر التشرٌعات العمابٌة المتعلمة بجرابم الفساد من الناحٌتٌن االجرابٌة والموضوعٌة

مشروع لانون استرداد ولٌة لمكافحة الفساد. ومن تلن الموانٌن لمواكبة أحكام االتفالٌة الد

الذي تم تسلٌمه للحكومة فً لماء مع ربٌس مجلس الوزراء فً عدن  األموال المنهوبة

وذلن لغرض تمدٌمه لمجلس النواب لمنالشته وإلراره وفما   ,23/23/3123ّثزبس٣خ 

 لإلجراءات الدستورٌة المتبعة فً مثل هذه الحاالت.

 .إعبدة حشكيم فشيق اخلرباء انٕطُي:8
 

ل٤ز العزؼشاك ا٤ُٖٔ رخنغ ٢  اُلق٧ٖ٤ِؽٌبّ  ٘ر ضٗب زذاث٤ش »ُا ٞعٞداد»ٓظ اُخبٝ« هبئ٤خاُُٞا  «اعزشداد أُ

 ٖٓ هجَ ٌٓزت أُؼزٔذح االعزؼشاك آ٤ُبد ٝكن اُلغبد, ٝرُي ٌُٔبكؾخ أُزؾذح ا٧ْٓ ارلبه٤خ ك٢

أؽٌبّ  ثز٘ل٤ز ٓذٟ اُزضاّ ا٤ُٖٔ ؽ٤ش ع٤زْ اعزؼشاك د,ٝأُخذسا ثبُغش٣ٔخ أُؼ٢٘ أُزؾذح ا٧ْٓ

ك٢ اُؼبفٔخ   ,3123ّرْ خالٍ اُؼبّ  اُـشك كوذ  ُٜٝزا .عش٣الٌٗب ٝ ًش٣جبط ٛزٙ ٖٓ هجَ ًَ ٖٓ

أُؼ٢٘  ٞه٢٘اُخجشاء اُكش٣ن  ا٤ُٜئخ اُٞه٤٘خ اُؼ٤ِب ٌُٔبكؾخ اُلغبدرؾ٤ٌَ  اػبدح أُئهزخ ػذٕ,

 ًبٕ هذ عجنؽ٤ش  -اُلق٤ِٖاُزضاّ ا٤ُٖٔ ثؤؽٌبّ  ُٔذٟ اُزار٢ و٤٤ْاُز اػذاد ٤ُؼَٔ ػ٠ِ العزؼشاك,ثب

 «.اُزؼبٕٝ اُذ٢ُٝ» ٝاُشاثغ « اُزغش٣ْ ٝاٗلبر اُوبٕٗٞ»اُلق٤ِٖ اُضبُش عزؼشاك ال كش٣ن خجشاءرؾ٤ٌَ 



28 
 

 -. حقذيى يُخ دساسيت:3
 -يُخ يبجسخري ٔدكخٕساِ يٍ جبيعت عذٌ ببنششاكت يع اهليئت:

 

٤ب ٌُٔبكؾخ اُلغبد ثبإلػالٕ ػٖ كزؼ ثبة اُزشؽ٤ؼ ُِشاؿج٤ٖ ك٢ دساعخ هبٓذ ا٤ُٜئخ اُٞه٤٘خ اُؼِ

ٝٓشؽِخ اُذًزٞساٙ )أسثغ ع٘ٞاد(  ,ٓشؽِخ أُبعغز٤ش )صالس ع٘ٞاد( ٝػذدٛب صالس ٓ٘ؼ ٓغب٤ٗخ

ّ, 3131ّ/3123ٝرُي ك٢ عبٓؼخ ػذٕ اثزذاء ٖٓ اُؼبّ اُذساع٢ , ٝػذدٛب صالس ٓ٘ؼ ٓغب٤ٗخ

, ٣ٝضاد ػ٤ِٜب ؽشٝه ا٤ُٜئخ ثؤٕ ٣زخقـ أُزوذّ اُغبٓؼخك٢ ػ٠ِ إٔ رزٞكش ك٤ْٜ ؽشٝه اُوجٍٞ 

 ُِزشؽؼ ك٢ ٓٞمٞػبد أهشٝؽزٚ ك٢ ٓغبالد:

ٓغبالد اُٞػ٢  –اُ٘ظْ ٝاُزؾش٣ؼبد ُِٞهب٣خ ٖٓ اُلغبد  –اُؾٌْ اُشؽ٤ذ  –اُ٘ضاٛخ  –))اُؾلبك٤خ 

 ح((.أ١ ٓٞمٞع ػٖ اُلغبد ٝهنب٣بٙ اُؼذ٣ذ –ٝاُزضو٤ق ٝٓ٘بٛظ اُزشث٤خ ُِٞهب٣خ ٖٓ اُلغبد 

ع٤٘بٍ أٝائَ أُوج٤ُٖٞ ٖٓ أُزغبثو٤ٖ أُشؽؾ٤ٖ ٖٓ ا٤ُٜئخ ٝعبٓؼخ ػذٕ ٤ٓضح اُؾقٍٞ ػ٠ِ  ٝ

اُذساعخ أُغب٤ٗخ, ٝع٤ؼَٔ أُزلٞهٕٞ ك٤ْٜ ثؼذ ؽقُْٜٞ ػ٠ِ أُبعغز٤ش ٝاُذًزٞساٙ ك٢ اُغِي 

 اُغبٓؼ٢ ُغبٓؼخ ػذٕ.

 

ببنششاكت يع يُخ يبجسخري يف بشَبجمني يٍ األكبدمييت انذٔنيت ملكبفذت انفسبد 
 -اهليئت:

 

اعخ أُبعغز٤ش ثبُؾشاًخ ٓغ ا٤ُٜئخ ػٖ ثشٗبٓغ٤ٖ ُذس أػِ٘ذ )ا٧ًبد٤ٔ٣خ اُذ٤ُٝخ ٌُٔبكؾخ اُلغبد(

 IMACC)( ٝاُضب٢ٗ ك٢ االٓزضبٍ ٌُٔبكؾخ اُلغبد )MACSا٧ٍٝ ك٢ دساعبد ٌٓبكؾخ اُلغبد )

 ّ.3123بّ أُب٢ُ أًزٞثش ٖٓ اُؼ 2ُٔذح ػب٤ٖٓ. ًٝبٕ ٖٓ أُوشس إٔ ٣جذأ اُجشٗبٓغبٕ ك٢ 

أؿغطظ  41ثبإلمبكخ ا٠ُ رُي ًبٕ ٛ٘بى ُوبءإ أًبد٤ٔ٣بٕ: ا٧ٍٝ ُذٍٝ ع٘ٞة ٝؽشم آع٤ب ٖٓ  

-عجزٔجش  31عجزٔجش ك٢ ع٤ٍٞ ًٞس٣ب اُغ٘ٞث٤خ ٝاُضب٢ٗ ُذٍٝ أٓش٣ٌب اُٞعط٠ ٝاُغ٘ٞث٤خ ) 7ؽز٠ 

 عجزٔجش( ك٢ عبٝ ثبُٝٞ اُجشاص٣َ, ٝع٤ٌٞٗبٕ راد هبثغ ر٘بكغ٢ ُِٔزوذ٤ٖٓ. 31

زإ اُجشٗبٓغبٕ ُٔذح ػب٤ٖٓ ٤٤ُِٜٖ٘ٔ اُؼب٤ِٖٓ اُز٣ٖ ٣شؿجٕٞ ك٢ ٓٞافِخ اُؼَٔ أص٘بء ٓٞافِخ ٛ

دساعبرْٜ ؽ٤ش ٣زؤُق ثشٗبٓظ دساعبد ٌٓبكؾخ اُلغبد ٖٓ عجغ ٝؽذاد رؼ٤ٔ٤ِخ ٝسعبُخ ٓبعغز٤ش, 

٣ٝزؤُق ثشٗبٓظ دساعخ االٓزضبٍ ٌُٔبكؾخ اُلغبد ٖٓ عذ ٝؽذاد ٝٓؾشٝع ٜٗبئ٢ أٝ سعبُخ 

 ٓبعغز٤ش.
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 سابعًب: انخعبٌٔ انذٔيل

 حقبسيش انخقييى نخُفيز احفبقيت األيى املخذذة. 0

 اٌّزحذح ُاألِ رفبلُخآٌُّ ال رٕفُز ضثبعزؼشااٌىطٍٕ اٌّؼٍٕ  خجشاءاٌٌفشَك  الخزّبع اٌزّهُذٌا.1

 َ:14/7/2112ثؼذْ ثزبسَخ  فٍ ِمش اٌهُئخ ,اٌفغبد ٌّىبفحخ

, اُلغبد ٌُٔبكؾخ أُزؾذح ْا٧ٓ ارلبه٤خ ك٢ ٝاُخبٓظ ب٢ٗاُض ٤ِٖاُلق ر٘ل٤ز اكشالعزؼ ا٤ُٖٔ خنغر

 ,سادٝأُخذ ثبُغش٣ٔخ أُؼ٢٘ أُزؾذح ْا٧ٓ ٌٓزتٖٓ هجَ  أُؼزٔذح االعزؼشاك آ٤ُبد نٝك ٝرُي

 .عش٣الٌٗب ٝ ًش٣جبط ٖٓ هجَ ًَ ٖٓ االرلبه٤خ أؽٌبّ ٛزٙ ثز٘ل٤ز ٓذٟ اُزضاّ ا٤ُٖٔ ؽ٤ش ع٤زْ اعزؼشاك

ٞه٤٘خ اُٝ ٤ئخ ُا لغبدػوذد اُٜ ٌبكؾخ ُا ؼ٢٘ ثبعزؼشاك اُٞ اُخجشاءُلش٣ن  اُز٤ٜٔذ١االعزٔبع  ؼ٤ِب ُٔ ه٢٘ أُ

ٖٓ  «اعزشداد أُٞعٞداد»ٝاُخبٓظ « اُزذاث٤ش اُٞهبئ٤خ»اُزو٤٤ْ اُزار٢ ٧ؽٌبّ اُلق٤ِٖ اُضب٢ٗ 

 ,ثشػب٣خ كخبٓخ سئ٤ظ اُغٜٔٞس٣خ, اُز١ ًبٕ ٝك٢ االعزٔبع  اُلغبد. ارلبه٤خ االْٓ أُزؾذح ٌُٔبكؾخ

ػ٠ِ ارخبر ًبكخ اُزذاث٤ش ٝاإلعشاءاد اُٞهبئ٤خ  اُو٤بدح اُغ٤بع٤خ ٗبئت سئ٤ظ اُٞصساء ؽشؿ ذًأ

ٝأ٤ٔٛخ رٌبرق ًبكخ اُغٜٞد ُزؾو٤ن  ,ٝروذ٣ْ اُذػْ اُالصّ ُٔغبٗذح عٜٞد ا٤ُٜئخ ,اُلغبد  ٌُٔبكؾخ

ر٢ ٖٓ ٤ٔٛخ ٛزا االعزٔبع ٣ؤإٔ أٖٓ عبٗجٜب هبُذ سئ٤ظ ا٤ُٜئخ,  االٛذاف اُز٢ اٗؾئذ ٖٓ أعِٜب.

كش٣ن اُخجشاء اُٞه٢٘ ٝاُغٜٞد اُز٢ ع٤جزُٜب ك٢ ػ٤ِٔخ اُزو٤٤ْ اُزار٢   ا٤ٔٛخ اُذٝس اُز١ ٣وّٞ ثٚ

عبٗت  ا٠ُ, اُذ٤ُٝخ ٝاعزؼشاك ٓذٟ رٞاكن اُزؾش٣ؼبد اُٞه٤٘خ ٓغ ٗقٞؿ ٝأؽٌبّ االرلبه٤خ

روذ٣ْ االسهبّ ٝاإلؽقبءاد اُالصٓخ, ٝ روذ٣ْ ا٧ٓضِخ اُؼ٤ِٔخ ُِزطج٤وبد ٝأُٔبسعبد ٝاثشاص

 ا٠ُٝاؽبسد سئ٤غخ ا٤ُٜئخ  اد ٝٓالؽظبد ا٧هشاف أُؼ٤٘خ.االعبثبد ػٖ ًبكخ اعزلغبس

عٔغ أُؼِٞٓبد ؽٍٞ ا٧هش اُوب٤ٗٞٗخ ٝأُئعغ٤خ  ا٠ُػ٤ِٔخ اُزو٤٤ْ اُزار٢ اُؾبَٓ رٜذف  إ 

ٝؽشًبئٜب ٖٓ اهشاف أُ٘ظٞٓخ اُٞه٤٘خ ُِ٘ضاٛخ ٖٓ رؾذ٣ذ  ٝثٔب ٣ٌٖٔ ا٤ُٜئخ ,ٌُٔبكؾخ اُلغبد

ٝاالعشاءاد اُؼ٤ِٔخ اُز٢ هبٓذ ثٜب اعٜضح  اُوب٤ٗٞٗخ٣ٞبرٜب ٝسإ٣زٜب ٝثؾٌَ خبؿ ُِضـشاد أُٝ

 ٌُٔبكؾخ اُلغبد, ٝاُؼَٔ ػ٠ِ افالػ االخزالالد .  اُذُٝخ

ثؼذ رُي رْ اعزؼشاك خطخ ػَٔ اُلش٣ن ٝكزؼ ثبة اُ٘وبػ ثؾؤٜٗب ٝا٤ُ٥خ أُزجؼخ ُغٔغ أُؼِٞٓبد 

ٝك٢ ٜٗب٣خ االعزٔبع عشٟ رؾش٣ش  ٌٔبٍ اٗغبص ٝص٤وخ اُزو٤٤ْ.ٝاُج٤بٗبد ٖٓ اُغٜبد أُؼ٤٘خ العز

ا ُِٔٞػذ أُؾذد خالفخ ثٔب رْ,  ٝع٤ٞافَ اُلش٣ن ػِٔٚ ؽز٠ اٗغبص ٝص٤وخ اُزو٤٤ْ اُزار٢ ُجالدٗب ٝكوب

 .ك٢ عذٍٝ أػٔبٍ اُلش٣ن
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     ,        رمشَش اعزؼشاض االرفبلُخ اٌذوٌُخ ٌّىبفحخ اٌفغبد إلػذادفشَك اٌخجشاء  اخزّبع. 2

 َ:15/11/2112خ فٍ ِمش اٌهُئخ ثؼذْ ثزبسَ

 

 -عشٟ ك٢ االعزٔبع ٓ٘بهؾخ اُونب٣ب اُزب٤ُخ :

  ٚٓاػذاد ٓغٞدح  ا٠ُٝفٞالا  ًبِٓخاُزؤ٤ًذ ػ٠ِ ا٤ٔٛخ اعزٔشاس ػَٔ كش٣ن اُخجشاء ٝاٗغبص ٜٓب

 اُزوش٣ش اُٜ٘بئ٢.

 ثبإلٌٓبٕ  ٗٚبك٤ٔب ٣خـ ٓٞمٞع اُ٘ضٍٝ ا٤ُٔذا٢ٗ ٖٓ هجَ اُلش٣ن ؽغت ٓب رنٔ٘زٚ اُخطخ ك

ك٢ اُٞهذ اُؾب٢ُ عٔغ أُؼِٞٓبد ثٞاعطخ اُلش٣ن اُل٢٘ ثؾبٕ ٓئؽشاد ؽبالد اُلغبد سعٞػب 

اُزوش٣ش اُغبثن ٝاالعزلبدح ٖٓ اُونبح ُـشك اُزٞافَ ٓغ ا٤ُ٘بثخ ُغٔغ ؽبالد  ا٠ُ

 ٝٓئؽشاد اُلغبد.

 .رْ ك٢ االعزٔبع اعزالّ روبس٣ش أُغٔٞػبد ٝرغ٤ِٜٔب ُِلش٣ن اُل٢٘ 

 ش٣ن ف٤بؿخ ا٤ُٝخ ُٔغٞدح روش٣ش االعزؼشاك ُِلق٤ِٖ اُضب٢ٗ )اُزذاث٤ش اُٞهبئ٤خ( رْ رؾ٤ٌَ ك

ػ٠ِ إ ٣٘غض اُزوش٣ش , ٖٓ االرلبه٤خ اُذ٤ُٝخ ٌُٔبكؾخ اُلغبد (ٝاُخبٓظ )اعزشداد أُٞعٞداد

                             خالٍ كزشح اعجٞػ٤ٖ ٖٓ ربس٣خٚ.

 خ ُٔغٞدح اُزوش٣ش ثٔؾبسًخ ًَ اُغٜبد رْ اُزؤ٤ًذ ػ٠ِ ػوذ ٝسؽخ ػَٔ ٓؾبٝساد ٝه٤٘

 أُؼ٤٘خ ٝٓ٘ظٔبد أُغزٔغ أُذ٢ٗ .
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 ذٔنيتان ؤمتشاثامل.8
 

حفبقيت األيى املخذذة الذٔسة االسخعشاض انثبَيت نخُفيز نهيًٍ ناملؤمتش اهلبحفي األٔيل .1
  (( ٔاخلبيس )اسرتداد املٕجٕداث تانفسبد نهفصهني انثبَي )انخذابري انٕقبئيملكبفذت 

 

ُز٘ل٤ز أُئرٔش اُٜبرل٢ ا٢ُٝ٧ ٤ُِٖٔ اُز١ ػوذ ك٢ اهبس دٝسح االعزؼشاك اُضب٤ٗخ ؽبسًذ ا٤ُٜئخ ك٢ 

, ( ٝاُخبٓظ )اعزشداد أُٞعٞداد(خارلبه٤خ ا٧ْٓ أُزؾذح ٌُٔبكؾخ اُلغبد ُِلق٤ِٖ اُضب٢ٗ )اُزذاث٤ش اُٞهبئ٤

رْ  ٝ .ك٢ أُئرٔش سئ٤ظ ا٤ُٜئخٝهذ ٓضَ ا٤ُٜئخ . 21/23/3123ّك٢ ٓوش ا٤ُٜئخ ثؼذٕ ثزبس٣خ  ٝرُي

ك٢ ٝ .طش٣خٌُٔبكؾخ اُلغبد ثؾؤٕ اعشاء االعزؼشامبد اُو   ا٧ْٓ أُزؾذح ارلبه٤خر٘ل٤ز  اعزؼشاك

 ,ٝعش٣الٌٗب( ًش٣جبطث٤ٖ اُذُٝز٤ٖ اُطشك٤ٖ أُغزؼِشمز٤ٖ )ا٢ُٝ٧  ثبُزؼش٣قرْ أُئرٔش اُٜبرل٢ 

اُوطش١ ًَ  االعزؼشاكُٔ٘زذث٤ٖ ُز٤غ٤ش ٝٓٞظل٢ ا٧ٓبٗخ ا ,ٝاُذُٝخ اُطشف أُغزؼَشمخ )ا٤ُٖٔ(

ُٝـشك اُزٞع٤ٚ اُؼبّ, ثٔب ك٢ رُي  ,ٝاُغ٤ذ دمحم ؽشثبٍ ,اُغ٤ذ هغط٘ط٤ٖ ثب٤ٌُبسع٢ٌ :ٖٓ

 .اعزؼشاك اُغذٍٝ اُض٢٘ٓ ٝأُزطِجبد أُؾذدح ُالعزؼشاك

 

 يانذٔسة انثبيُت ملؤمتش انذٔل األطشاف يف احفبقيت األيى املخذذة ملكبفذت انفسبد يف أبٕظب.8

 

ئرٔش اُذٍٝ االهشاف ك٢ ُٔ ُِذٝسح اُضبٓ٘خاالعزٔبػبد اُزؾن٤ش٣خ  ؽبسًذ ا٤ُٜئخ ك٢

٤ُٚ ٌٓزت اٝاُز١ دػ٠  ّ,3123د٣غٔجش26-25ك٢ أثٞظج٢ ُِلزشح  ٌُٔبكؾخ اُلغبد اُذ٤ُٝخ االرلبه٤خ

ٖٓ د٣غٔجش  ٣25ّٞ  خاُز٤ٜٔذ٣ٝهذ اٗؼوذد اُغِغبد  .أُؼ٠٘ ثبُٔخذساد ٝاُغش٣ٔخ أُزؾذحْٓ ا٧

 خأُب٤ُ ُِشهبثخاُؼ٤ِب  ا٧عٜضحرؼض٣ض اُزؼبٕٝ ث٤ٖ )اثٞظج٢ رؾذ ؽؼبس  اُؼبفٔخّ ك٢ 3123

ٝهذ عشٟ خالٍ اُغِغبد اعزؼشاك رغبسة ثؼل اُذٍٝ ك٢ . (ٝأعٜضح ٌٓبكؾخ اُلغبد ٝأُؾبعجخ

ث٤ٖ اُوطبع اُؼبّ  ٝاُؼالهخ ,اُخذ٤ٓخٝأُؾبس٣غ  ,اُؾ٤ٌٓٞخ أُؾزش٣بدػ٠ِ  اُشهبثخآ٤ُبد ٓغبٍ 

غزٜذف أُٝآ٤ُبد ٝاُز٘غ٤ن ث٤ٖ اُغٜبد أُؼ٤٘خ ثٔب ك٤ٜب أُغزٔغ أُذ٢ٗ ًٞٗٚ  ع اُخبؿٝاُوطب

 اُخذ٤ٓخ.ُالعزلبدح ٖٓ ٛزٙ أُؾبس٣غ 

 ,ٝأُخذساد اُغش٣ٔخك٢  أُزؾذحٓغزؾبس االْٓ  ,ٓبسًٞ كزؼ اُغ٤ذح اُزؾن٤ش٣خاداسد اُغِغبد 

ٌُٝ٘ٚ ٣ؾز١ٞ ػ٠ِ ًَ  ,ِلغبدٕ رؼش٣ق ػب٢ُٔ ٥ُا ا٠ُاُز٢ اؽبسد ك٢ ؽذ٣ضٜب اٗٚ ال ٣ٞعذ 

 اُؼبٓٚ ثٔب ك٢ رُي االؽز٤بٍ. ُِٞظ٤لخالعزـالٍ ا١ ٓ٘ؾؤح ػبٓٚ ٝاعزـالٍ ا١ ؽخـ  خاؽزٔب٤ُ
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ا ٗبهؼ أُئرٔش ػذد ,3123ّد٣غٔجش  31 - 27 اُلزشحخالٍ ٝ دػْ  :ٖٓ أُٞام٤غ ٖٓ اٜٛٔب ا

اُز٢  خا٧ٛذاف اُؼبٓاُذ٤ُٝخ ٌُٔبكؾخ اُلغبد ػ٠ِ رؾو٤ن  االرلبه٤خاالهشاف ك٢  هذسح اُذٍٝ

 االرلبه٤خُِذٍٝ االهشاف ك٢  ٝاُغش٣ٔخأُؼ٢٘ ثبُٔخذساد  أُزؾذحٝرؾغ٤غ ٌٓزت االْٓ  ,رنٔ٘زٜب

خالٍ ٓذاٝالد أُئرٔش ٓشاعؼخ روش٣ش االعزؼشاك ك٢ دٝسرٚ اُضب٤ٗخ ػٖ ٓذٟ  ر٘ل٤زٛب. ٝرْػ٠ِ 

 اُٞهبئ٤خ(اُزذاث٤ش ) َ اُضب٢ٗاُلقٝػ٠ِ ٗؾٞ خبؿ  ٛباال٤ٔٓخ ٝر٘ل٤ز االرلبه٤خاُزضاّ اُذٍٝ ثج٘ٞد 

 .(اعزشداد أُٞعٞداد)اُخبٓظ  اُلقَٝ

ٝك٢ ٛزا اُؾؤٕ كوذ أػذ كش٣ن اُخجشاء اُٞه٢٘ ثشئبعخ ا٤ُٜئخ اُٞه٤٘خ اُؼ٤ِب ٌُٔبكؾخ اُلغبد روش٣ش  

ا  ثب٤ُٖٔ,االعزؼشاك اُخبؿ  أُؾذدٙ ك٢ اُ٘ظبّ االعبع٢ اُقبدس  ٤ُ٦ُبدٝأُوشس ٓشاعؼزٚ هجوب

 .ٝاُغش٣ٔخأُؼ٢٘ ثبُٔخذساد  أُزؾذحْ ػٖ ٌٓزت االٓ

 ٝاُزو٤٘خاُل٤٘خ  ثبُٔغبػذح أُزؼِوخخالٍ ٛزا أُئرٔش ٓ٘بهؾخ اُؼذ٣ذ ٖٓ أُٞام٤غ االخشٟ  رًْْ 

ػٖ االرلبه٤خ ٖٓ  أُزشرجخٝاؽز٤بعبد اُذٍٝ االهشاف ٝثٔب ٣ٌٜٔ٘ب ٖٓ االُزضاّ ثز٘ل٤ز االعزؾوبهبد 

 . ًبكخ اُذٍٝ االهشاف ٜٝٓ٘ب ثالدٗب

 

 .نقبءاث3

 :ٖٓ أْٛ اُِوبءاد اُز٢ ػوذرٜب ا٤ُٜئخمٖٔ ع٤بم كزؼ عجَ اُزؼبٕٝ اُذ٢ُٝ, 

 

ّ, 1/2/3123اُوبٛشح ثزبس٣خ  ك٢ ٌمبء اٌهُئخ ثغفُش ثالدٔب ٌذي خّهىسَخ ِصش اٌؼشثُخ

ِٓ أخً رؼضَض اٌزؼبوْ  االػزّبدعجً اٌزٕغُك ِغ اٌدهبد إٌظُشح فٍ ثٍذ ٝثؾش اُِوبء 

ثٔب  ك٢ ٌٓبكؾخ اُلغبد ٝرؼض٣ض دٝس ا٧عٜضح اُشهبث٤خ ك٢ ثالدٗب  اٌّصشَخ ِٓ اٌخجشاد واالعزفبدح

 .٣غْٜ ك٢ اعزؼبدح اُذُٝخ ٝرؼض٣ض دٝس أُئعغبد
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 و8102 يزكشاث اهليئت انصبدسة ٔانٕاسدة )انذاخهيت ٔاخلبسجيت( خالل
 

 3123ّأُزًشاد اُخبسع٤خ  3123ّأُزًشاد اُذاخ٤ِخ 

ػذد أُزًشاد 

 اُقبدسح

ػذد أُزًشاد 

 اُٞاسدح

ػذد أُزًشاد 

 اُقبدسح

ػذد أُزًشاد 

 اُٞاسدح

5 33 342 12 
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 الفصل الثالث:
 م8181إنجازات الهيئة للعام 
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 :و8181األعًبل انخي قبيج بٓب اهليئت خالل 

 أٔالً: انهقبءاث:
 

اللماء  فً بحثوتم ال .م62/0/6060ارٌخ فً عدن بت لماء الهٌئة بوزٌر النفط والمعادن -1

عددا  من المضاٌا المتعلمة باآللٌات الكفٌلة بتعزٌز إٌرادات الدولة والجهود التً تبذلها وزارة 

النفط والمعادن والوحدات االلتصادٌة التابعة لها والسبل الكفٌلة بتعزٌز الدور المنوط بهذا المطاع 

مو المحرن لعجلة االلتصاد الوطنً, والحد من المعولات االلتصادي الحٌوي والذي ٌمثل الدٌنا

هذا المطاع خاصة فً ظل الظروف الصعبة التً ٌمر بها الوطن  ٌواجههاواالختالالت التً 

والتً انعكست تداعٌاتها على األوضاع االلتصادٌة والمعٌشٌة للمواطن مما ٌتطلب تضافر كافة 

لمعٌشٌة بشكل خاص والتً ترتبط بدرجة ربٌسٌة الجهود لتحسٌن األوضاع بشكل عام والحالة ا

تحسٌن  إلىباإلٌرادات العامة الدولة واالهتمام بها والعمل على تنمٌتها وتطوٌرها بما ٌإدي 

 الخدمات التً تمدمها الحكومة للمواطنٌن.

حٌث , م00/6/6060فً عدن بتارٌخ  لماء الهٌئة بعضو المنظمة العربٌة لحموق اإلنسان -2

ولضاٌا  عموماطن اولضاٌا المو للدولةبالموظف العام  مرتبطة ةعدة لضاٌا حمولٌنالش اللماء 

ما لن فً تنمٌة بإر الفساد وهو ذ واستغالل الصعبةالتسٌب االداري والمالً ومنها حالة البلد 

كما تطرق اللماء  .الهٌبةوالتضامن المجتمعً لدور ومكانة  المإازرةوعً حمولً عام فً  بٌتطل

دورها الحمٌمً فً أداء فً  السكنٌة التعاونٌةومنها الجمعٌات  األهلٌةجمعٌات دور ال إلى

فً  والمساعدة المناسبةوتوفٌر المناخات  ,للدولةاالستمرار المعٌشً والنفسً للموظف العام 

 السكنٌةحمه الطبٌعً فً االنتساب المانونً فً مخططات الجمعٌات  انتزاعتمكٌن الموظف العام من 

 بعٌدا  كحك لانونً  واألولوٌة األلدمٌةباالنتساب وفك  السابمةمن لم تشملهم الكشوفات واستٌعاب 

 .للدولةالموظف العام والتالعب بالحك العام  باسم ةأو مخططات وهمٌ ةعن اي وعود وهمٌ

 

فً عدن بتارٌخ  لماء الهٌئة بهٌئة تنسٌك التحالف المدنً للسلم والمصالحة الوطنٌة -3

الدور المحوري للهٌبة فً هذا الظرف الحرج فً لماء على أهمٌة كد الحٌث أ, م06/6/6060

مكافحة االختالالت المابمة فً الجهاز اإلداري للدولة نتٌجة استشراء مظاهر الفساد فً 

ومعاشات  المإسسات العامة التابعة للدولة وخاصة تولف مرتبات الجهاز اإلداري للدولة

 .لحالٌة التً تمر بهاالمتماعدٌن العسكرٌٌن بسبب الظرف ا

على استعداد الهٌبة للمٌام بما ٌجب وفما  لصالحٌاتها التً منحها المانون لبذل وتم التؤكٌد 

المساعً لدى رباسة الجمهورٌة والحكومة لتخفٌف المعاناة على موظفً المطاع العام 

 والمتماعدٌن المدنٌٌن والعسكرٌٌن فً مختلف محافظات الجمهورٌة.

بالجهود المبذولة للحكومة فً صرف مرتبات النازحٌن وكذا مرتبات السلطة  وتم اإلشادة

المضابٌة واألجهزة الرلابٌة, وأٌضا  صرف مرتبات لطاع عرٌض من المدنٌٌن فً مختلف 

محافظات الجمهورٌة بما فٌها تلن الوالعة تحت سٌطرة جماعة الحوثً االنمالبٌة, وفما  آللٌة 

ضرورة االهتمام بشرٌحة المتماعدٌن الذٌن تؤسست  إلىأشارت م; كما 6002الصرف فً العام 

 واستمامت بجهودهم كافة مإسسات الدولة.
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 م,2/9/6060فً عدن بتارٌخ  لماء الهٌئة برئٌس المؤسسة العامة للتأمٌنات االجتماعٌة -4

 ا,الهٌبة لن تؤلوا جهدا  فً دعم نشاط المإسسة فً كافة برامجه وتم اإلشارة فً اللماء إلى أن

الوطنً. وثمنت هم العمال الذٌن ٌدٌرون عجلة االلتصاد وهم شرٌحة مجتمعٌة كونها موجهة أل

كافة الجهات الحكومٌة  داعٌة, الدور الذي تلعبه المإسسة وواجبها االنسانً واالجتماعً الهٌبة

 .ذات العاللة بالتعاون والتفاعل البناء مع المإسسة لما فٌه خدمة ومصلحة المجتمع الٌمنً

نفذتها المإسسة منذ مباشرة العمل فً نهاٌة نوفمبر  تًجملة المهام ال ت لٌادة المإسسةواستعرض

التً شملت إعادة تؤهٌل البرج االستثماري للمإسسة جراء االضرار والدمار الذي  ,م6008

وكذا مرحلة التؤثٌث  ,وأعمال الترمٌم للمبنى الذي استمرت حتى نهاٌة دٌسمبر ,تعرض له

ن تدشٌن العمل أ , حٌثالمركز الربٌسً باألجهزة والمعدات بؤحدث المواصفات التمنٌة وتجهٌز

 .مم لتمدٌم خدمات المنافع التؤمٌنٌة للمإمن علٌه6003بالبرج بدأ فً مطلع شهر فبراٌر 

ٌلحك الضرر  تؤهٌله تؤخٌرف ,من البرج ىما تبم تؤهٌلعلى ضرورة االسراع فً ت الهٌبة وأكد

تجاه  المالٌةموارد مالٌه للوفاء بااللتزامات  إلىتحتاج فً هذه الظروف أنها و خاصة ,بالمإسسة

 المإمن علٌهم.

وتم خالل اللماء , م4/2/6060فً المكال بتارٌخ  لماء الهٌئة بمحافظ محافظة حضرموت -5

والوظٌفة منالشة تفعٌل نشاط فرع الهٌبة بحضرموت بما ٌخدم لٌامه بمهامه فً حماٌة المال العام 

لعامة وتعزٌز العمل المإسسً بما ٌكفل للمكاتب التنفٌذٌة المٌام بمهامها على أكمل وجه وعلى وجه ا

 الخصوص تنمٌة وتحصٌل اإلٌرادات ومنع التهرب الضرٌبً ومراجعة العمود واالتفالٌات.

منالشة مسودة مدونة السلون التً أعدتها الهٌبة والمتضمنة لواعد السلون الوظٌفً  وكذلن تمت

لمتوجب االلتزام بها من لبل موظفً الخدمة العامة وتفعٌل نظام األدلة اإلرشادٌة فً كافة ا

وتسهٌل تبسٌط اإلجراءات اإلدارٌة  إلىالمكاتب وفروع المإسسات والهٌبات الحكومٌة بما ٌودي 

 وصول المواطنٌن للسلطات المحلٌة وتعزٌز بوابة خدمة الجمهور للحد من الواسطة والرشوة.

ولد تم  م,8/06/6060فً عدن بتارٌخ  الهٌئة بنائب وزٌر التخطٌط والتعاون الدولً لماء -6

والذي تولف  -التؤكٌد على إعادة تفعٌل مشروع الشفافٌة والمساءلة الممول من البنن الدولً

األمر الذي من شؤنه دعم بناء المدرات الفنٌة لألجهزة الرلابٌة ومنظمات  -بسبب ظروف الحرب

 دنً مما ٌمكنها من أداء مهامها فً هذا المجال.المجتمع الم

من جهته أكد نابب وزٌر التخطٌط والتعاون الدولً على أهمٌة التنسٌك والتعاون بما ٌعزز 

االستثنابٌة التً تمر الظروف  إلىمكافحة الفساد والولاٌة منه; مشٌرا   إلىجهود الدولة الرامٌة 

طلب تظافر كافة الجهود الحكومٌة والمجتمعٌة كونها مضٌفا  إن مكافحة الفساد تت, بها بالدنا

 مسإولٌة مشتركة تتطلب تظافر الجمٌع.

فً المكال بتارٌخ  لماء مدٌر عام فرع الهٌئة بحضرموت بمكتب هٌئة المواصفات والمماٌٌس -7

وذلن لالطالع على نشاط الهٌبة فً مجال حماٌة المستهلن من أٌة اضرار لد م, 60/0/6060

عض المنتوجات والمصنوعات المستوردة والتً تخالف المواصفات والمماٌٌس تصٌبه بسبب ب

 .الٌمنالمعتمدة فً 
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 انخذابري انخٕعٕيت ٔانخثقيفيت ثبَيًب:

 و8181. ٔسش عًم ٔدهقبث َقبش ٔفعبنيبث نهعبو 0
 

 ِغ واإلسشبد وثبٌششاوخ األولبف وصاسح ِىزت ِغ ثبٌزؼبوْ) اٌّغبخذ ٌخطجبء (ػًّ سشخو. 2

غٜٔٞس٣خّ, 33/23/3131ك٢ أٌُال ثزبس٣خ  ٌٍّشأح اٌىطُٕخ اٌٍدٕخ خ سئ٤ظ ُا , ٝثشػب٣خ  كخٓب

وكٌل محافظة حضرموت المساعد لشإون الشباب, وٝثؾنٞس ٓؾبكع ٓؾبكظخ ؽنشٓٞد, 

ة فرع الهٌبة الوطنٌ مدٌر عام, وة األولاف واالرشاد بساحل حضرموتومدٌر عام مكتب وزار

 .اللجنة الوطنٌة للمرأة بحضرموت ة , وربٌسلمكافحة الفساد بحضرموت

تجسٌدا  للشراكة الحمٌمٌة مع أطراف المنظومة  وتؤتً أهمٌة هذه الورشة كون انعمادها ٌمثل

وفً ممدمتها وزارة األولاف واالرشاد ومكاتبها فً المحافظات, بهدف  ,الوطنٌة للنزاهة

واستثمار المدرات الخاللة  ,علوعظ واإلرشاد فً أوساط المجتملمن التؤثٌر الفاعل  االستفادة

للخطباء والوعاظ والمرشدٌن والمرشدات فً نشر المفاهٌم والتعالٌم اإلسالمٌة المتعلمة بحرمة 

وعوالبه  ,بالفرد عن الكسب غٌر المشروع والنؤي ,الولفوأموال  ,المساس بالمال العام

 الوخٌمة على الفرد والمجتمع.

حرص الهٌبة على إشران  كلمتها,فً  ,مكافحة الفسادأكدت ربٌس الهٌبة الوطنٌة العلٌا لو

مإسسات الوعظ واإلرشاد فً التوعٌة بمخاطر الفساد إٌمانا  منها برسالة المسجد ولدسٌته 

م, بشؤن مكافحة الفساد الذي منح 6002لسنة ” 93“ومكانته السامٌة, وعمال  بؤحكام المانون رلم 

ة أجهزة الدولة لتعزٌز وتطوٌر التدابٌر الولابٌة الهٌبة صالحٌات واختصاصات التنسٌك مع كاف

وأشارت ربٌس الهٌبة بؤن الدٌن  من الفساد وغرس لٌم النزاهة والشفافٌة والمحاسبة والمساءلة.

الحنٌف لاد أعظم الثورات ضد الفساد السابد فً المجتمع الجاهلً, وتوّعد المفسدٌن  اإلسالمً

مسجد مكانا  للطاعة والتعبد فحسب, بل مإسسة آٌة لرآنٌة, ولم ٌكن ال 40فً أكثر من 

 واصالح ذات البٌن. ,وحل مشكالت المجتمع ,توعوٌة لغرس اآلداب واألخالقوتربوٌة وثمافٌة 

صوب  ابما ٌجسد نشاط الهٌبة وانطاللهالورشة أهمٌة على  من جانبه أكد محافظ حضرموت

دور الدٌنً والوطنً الذي ٌمع على وشدد المحافظ على ال. فحة بإر الفسادفً مكا هاهدفتحمٌك 

, ٌة الناس وتبصٌرهم بخطورة الفسادعاتك العلماء والمصلحٌن وخطباء المساجد, فً توع

, داعٌا  الجهات ذات العاللة فً ر منها دٌننا اإلسالمً الحنٌفالتً حذّ  همخاطروالتذكٌر ب

فً كافة  وساط الطالبأاهة فً التوجه الجاد فً تعزٌز لٌم النز إلىوالتربٌة والتعلٌم  ,الجامعات

 تطبٌك مبدأ الثواب والعماب, , ودعا إلىالفساد مٌة المضاء على آفةوالتوعٌة بؤه ,المراحل التعلٌمٌة

 والتوعٌة بذلن فً وسابل اإلعالم المختلفة.

مشاركة العلماء والخطباء والوعاظ ٌومٌن, المضاٌا المتعلمة بعلى مدى ونالشت ورشة العمل 

 لمجتمع بخطورة الفساد ومكافحته من منطلك لواعد دٌننا اإلسالمً الحنٌف.فً تبصٌر ا
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 ػًّ خوسشٓؾبسًخ ك٢ ّ, 3131خالٍ اُؼبّ  ,ًٝبٕ ٤ُِٜئخ اُٞه٤٘خ اُؼ٤ِب ٌُٔبكؾخ اُلغبد

 :ِحٍٍ ِإرّش ػبَ ٝٓؾبسًخ أخشٟ ك٢

المنظمة  نظمتها( استعراض ومنالشة دراسٌة عن الصناعات االستخراجٌة)ورشة عمل  -1

فً , برنامج الحكم الرشٌد - (GIZ) لتعاون الدولًلالٌمنٌة لتعزٌز النزاهة بدعم من الوكالة األلمانٌة 

فً تعزٌز الشفافٌة الورشة ضمن مشروع دعم دور الشباب  تؤتًو .م64/00/6060بتارٌخ  عدن

 .  فً الصناعات االستخراجٌة الممدم إلى تحالف الشفافٌة فً الصناعات االستخراجٌة

 تنالش كونها الظرف الراهن فً الورشة أهمٌة عن الهٌبة ربٌسة تحدثت العمل, ورشة افتتاحها ىولد

 .الفساد مكافحة فً المدنً المجتمع لتوجه الهٌبة دعم مإكدة والغاز, بالنفط مهما  ٌتعلك  موضوعا  

 الصناعات فً الشفافٌة مبادرة فً الٌمن عضوٌة استبناف على حرٌصة الهٌبة أن وأضافت

وعلى وجه  ,الفساد مكافحة طرٌك فً األطراف مختلف مع الشراكة وعلى االستخراجٌة,

 .والغاز النفط فً الخصوص,

جانب التعرٌف  إلىمسودة الدراسة عن الصناعات االستخراجٌة فً الٌمن ونالشت الورشة 

نتج عن بمبادرة الشفافٌة فً الصناعات االستخراجٌة, ونتج عنها توصٌات إلثراء الدراسة كما 

الورشة التنسٌك لتوفٌر فرصة للماء بٌن الجهات المعنٌة باستبناف عضوٌة الٌمن فً مبادرة 

 الشفافٌة فً الصناعات االستخراجٌة.

 

وِخشخبد وسػ اٌؼًّ حىي  شصذ واٌجحث اٌُّذأٍاٌِإرّش ػبَ ٌٍىلىف أِبَ ٔزبئح . 1

 ا٤ُٖٔ ُذساعبد ؽوٞم اإلٗغبٕ ٗظٔٚ ٓشًضثُٓ( -ٌحح-ِشىالد اٌخذِبد اٌؼبِخ فٍ ِحبفظبد )ػذْ

ّ. ٝعبء أُئرٔش اُز١ ؽبسًذ ك٤ٚ ا٤ُٜئخ, 23/23/3131ك٢ هبػخ أُئرٔشاد ثوقش عجؤ ثزبس٣خ 

ا ُؼَٔ ٝٗؾبه ُجشٗبٓظ ثذأ ك٢ ٣٘ب٣ش  ثبُزؼبٕٝ ٝاُؾشاًخ ٓغ ٓ٘ظٔخ ع٤لشٝسُذ, ٝاُز١  3131رز٣ٞغب

د أُغزٜذكخ ك٢ ٛزا رشًض ؽٍٞ سفذ ٝثؾش ٤ٓذا٢ٗ هبّ ثٚ ػذد ٖٓ اُؾجبة ك٢ أُؾبكظب

أُؾشٝع ٖٓ أعَ اُزؼشف ػ٠ِ آساء ٝٓوزشؽبد ػ٤٘بد ٖٓ كئبد اعزٔبػ٤خ ٓخزِلخ ؽٍٞ 

 ٓؾٌالد اُخذٓبد اُؼبٓخ ٝعجَ ؽِٜب.

ٝر٠ِ ٛزا اُؼَٔ ا٤ُٔذا٢ٗ رؾ٣َٞ ٗزبئظ اُشفذ ٝاُجؾش ا٤ُٔذا٢ٗ ا٠ُ روش٣ش رْ اُٞهٞف أٓبٜٓب ػ٠ِ 

ػّٔٞ أُذ٣ش٣بد ٝٓذساء اُوطبػبد أُغزٜذكخ  ٓغزٟٞ أُؾبكظبد أُغزٜذكخ ٝرْ اؽشاى ٓذساء

٢ٛٝ )اٌُٜشثبء ٝا٤ُٔبٙ ٝاُقشف اُقؾ٢ ٝاُ٘ظبكخ ٝاُج٤ئخ ٝاُزؼ٤ِْ ٝاُقؾخ اُؼبٓخ ٝاُٞمغ 

 .االهزقبد١ أُزشد١ ٝأصشٙ ػ٠ِ ؽ٤بح أُٞاه٤ٖ٘

 

 

 :3131ّخالٍ اُؼبّ  ,٤ُٜئخ اُٞه٤٘خ اُؼ٤ِب ٌُٔبكؾخ اُلغبدا اُز٢ ؽٜذرٜب ٖٝٓ اُلؼب٤ُبد ا٧خشٟ
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  وصاسح اٌزشثُخ واٌزؼٍُُ وائزالف اٌخُش ٌإلغبثخ االٔغبُٔخِشاعُُ رىلُغ ارفبلُخ ششاوخ ثُٓ 

 

 م, مراسٌم تولٌع اتفالٌة شراكة بٌن6060دٌسمبر  60حضرت الهٌبة, فً المكال, بتارٌخ 

غاثة, وزارة التربٌة والتعلٌم وابتالف الخٌر لإلغاثة االنسانٌة, بتموٌل من مركز الملن سلمان لإل

المساهمة فً تؤمٌن التعلٌم للطالب,  إلىٌهدف المشروع و. وبحضور محافظ حضرموت

والتخفٌف عن األسر المتضررة من والمساهمة فً المضاء على مشكلة التسرب فً التعلٌم, 

وخلك فرص عمل لألسر ذوي الدخل المحدود من األحداث األخٌرة فً مناطك االستهداف, 

ألف  60وتمضً االتفالٌة بتوفٌر  حمابب المدرسٌة محلٌة الصنع.خالل تجهٌز المالبس وال

موزعة وهً , 03-تثمٌفٌة للولاٌة من كوفٌد و أدوات لرطاسٌة وصحٌةوحمٌبة مدرسٌة, 

 حضرموت, المهرة, أبٌن, لحج, الضالع, ومؤرب. :محافظات هً 2على 

  

, بء ا٤ُّٞ اُؼب٢ُٔ ٌُٔبكؾخ اُلغبدثبؽ٤ 3131ُّؼبّ  اُزٞػ٣ٞخ ٝاُزضو٤ل٤خ بٝاخززٔذ ا٤ُٜئخ كؼب٤ُبرٜ

ا , بفذاس ث٤بٕ ثبُٔ٘بعجخث ٤ُظ كوو ٝرُي  :زخق٤ـ خطت اُغٔؼخ ُِزٞػ٤خ ثٔخبهش اُلغبدث ثَ أ٣نب

 

 اٌُىَ اٌؼبٌٍّ ٌّىبفحخ اٌفغبد. ئحُبء 

 خطت اٌدّؼخ  .1
 

ٓذ هب اهبس عٜٞد ا٤ُٜئخ اُزٞػ٣ٞخ ٝ اُزضو٤ل٤خ, ٝثٔ٘بعجخ ا٤ُّٞ اُؼب٢ُٔ ٌُٔبكؾخ اُلغبد, ك٢

ػذٕ,  ,اُؼبفٔخ أُئهزخثبُز٘غ٤ن ٓغ ٝصاسح ا٧ٝهبف ٝ اإلسؽبد ثزٞع٤ٚ خطجبء أُغبعذ, ك٢ 

 ثٔخبهش اُلغبد ػ٠ِ اُلشد ٝأُغزٔغ, ُِٝزؼش٣قُزخق٤ـ خطت اُغٔؼخ  ُِزٞػ٤خ 

 . ثغجَ ٌٓبكؾزٚثبُٔلب٤ْٛ ٝاُزؼب٤ُْ اإلعال٤ٓخ أُزؼِوخ 

 

  ّٕبعجخبٌئصذاس ثُبْ ث.2

 

ها األصٌل فً العاصمة المإلتة عدن بٌانا  بمناسبة الٌوم العالمً أصدرت الهٌبة ومن ممر

لذي ألرته الجمعٌة العمومٌة لألمم المتحدة بموجب لرارها , الٌوم ادٌسمبر 3لمكافحة الفساد, فً 

وذلن تجسٌدا  إلدران المجتمع الدولً بما ٌحدثه الفساد من آثار سلبٌة  ,م6009 فًالصادر 

 إلى الفساد ٌإدي .فة األصعدة السٌاسٌة وااللتصادٌة واالجتماعٌةعلى كا وتداعٌات مدمرة

 .ومختلف التهدٌدات الماسة باألمن البشري ,الجرٌمة المنظمة واإلرهابو ,انتهاكات لحموق اإلنسان

وٌحد من لدرة الدول على تمدٌم الخدمات  ,منع االستثمار, وإعالة خطط التنمٌة إلىه تمتد آثار و

 .خاصة فً البلدان النامٌة ,دهور الوضع االلتصاديي إلى تمما ٌإد األساسٌة
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والتولٌع علٌها  ,لتلن األسباب ولغرض مواجهة تلن الظاهرة جاءت االتفالٌة الدولٌة لمكافحة الفسادو

دٌسمبر  3المكسٌن فً فً بمدٌنة مٌرٌدا , أنعمد باألحرف األولى فً مإتمر رفٌع المستوى

 ,المجتمع الدولً على منع الفساد بكافة أشكاله وصوره رادةإبمثابة رسالة واضحة ب ,م6009

 ,واحترام سٌادة المانون ,وأخاللٌات الوظٌفة ,إكد على أهمٌة تعزٌز لٌم النزاهة والشفافٌةٌو

 والمساءلة المانونٌة حٌال األفعال التً تلحك الضرر باألموال والممتلكات العامة.

بل الدول التً صادلت على االتفالٌة الدولٌة لمكافحة من أوا وجاء فً  بٌان الهٌبة إن الٌمن 

وعملت  ,وأصبحت أحد أطراف هذه االتفالٌة ,م6004( لسنة 24الفساد بموجب المانون رلم )

 من دصدور عدمن خالل  ,المإسسً والتشرٌعً ٌناستحمالات االتفالٌة فً الجانبعلى تنفٌذ 

  :التشرٌعات الوطنٌة

وبموجبه تم إنشاء الهٌبة الوطنٌة  ,م بشؤن مكافحة الفساد6002ة ( لسن93منها المانون رلم )

التً ألزمت كل  ,( من االتفالٌة الدولٌة لمكافحة الفساد2إعماال  للمادة ) ,العلٌا لمكافحة الفساد

( لسنة 90طرف على إنشاء هٌبة أو هٌبات معنٌة بمكافحة الفساد; كما صدر المانون رلم )دولة 

م بشؤن المنالصات 6004( لسنة 69بالذمة المالٌة; والمانون رلم ) م بشؤن اإللرار6002

, ولانون غسٌل األموال وتموٌل اإلرهاب; ولانون حك الحصول على المعلومة; والمزاٌدات

حماٌة الشهود والمبلغٌن; ونحوها من التشرٌعات التً تعزز من أداء المنظومة الوطنٌة لانون و

 للنزاهة ومكافحة الفساد.

تإكد التزامها بهذه الصكون والموانٌن مع الدول األطراف بتنفٌذ أحكام  الٌمن لً فإنوبالتا

ولهذا الغرض لامت الهٌبة الوطنٌة العلٌا لمكافحة الفساد بإعادة تشكٌل فرٌك الخبراء  االتفالٌة,

وشركابها من  ,الممثل فٌه كافة أطراف المنظومة الوطنٌة للنزاهة ومكافحة الفساد-الوطنً

تم وما  ,مدى االلتزامات عناالستعراض  المناط به إعداد تمارٌر -ات المجتمع المدنًمنظم

 والعرالٌل التً ولفت امام إنجاز متطلبات االتفالٌة. ه,زاأنج

 ,ومنظمات المجتمع المدنً ,أهمٌة تضافر الجهود بٌن أجهزة ومإسسات الدولة إلى ودعا البٌان

األجهزة الرلابٌة و الهٌبة تضطلع به يالدور الذمناصرة و ,ووسابل اإلعالم ,والسلطات المحلٌة

 أكدتو السٌما وبالدنا تعٌش حالة الحرب المفروضة علٌنا. ,فً الحد من الفساد والولاٌة منه

على أهمٌة تعزٌز كافة أشكال الرلابة الجماهٌرٌة المجتمعٌة باعتبارها تمثل  ا البٌانالهٌبة بهذ

وما تمثله من دور بارز فً كشف بإر الفساد الذي تصاعدت  ,دالردٌف فً عملٌة مكافحة الفسا

حدته فً الفترة األخٌرة وعلى كافة األصعدة مستغال  األوضاع االستثنابٌة التً تمر بها بالدنا 

وطالبت الهٌبة  بسبب االنمالب الحوثً على مإسسات الدولة وما نتج عنه من تعطٌل لمهامها.

أن الحد من الفساد والولاٌة منه سٌتعزز  ة من الجمٌع اإلدرانبالبٌان الذي أصدر بهذه المناسب

أكثر بتحمٌك السالم واستعادة دور الدولة وتطبٌع الحٌاة فً كل مناحٌها; األمر الذي ٌتطلب 

 اصطفاف الجمٌع إلنجاز هذه المهمة الوطنٌة السامٌة.
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  :  انقبٌَٕ إَفبرثبنثًب
 

 دائشة انخذشي ٔانخذقيق.0
 

ك٢ ا٤ُٜئخ  ُِؼَٔ ك٢ دائشح اُزؾش١ ٝاُزؾو٤ن ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ هبك ٖٓ رْ اٗزذاةّ 3131ك٢ اُؼبّ 

 ٝاُؾٌبٟٝ اُجالؿبد ؽٍٞ ن٤اُزؾوٝ اُزؾش١ رُي ُِٔٔبسعخٝ ,اُٞه٤٘خ اُؼ٤ِب ٌُٔبكؾخ اُلغبد

ا , ٤ُِٜئخ ٞاسدحاُ   .اُقِخ راد ٝاُزؾش٣ؼبد ا٧عبع٢ اُوبٕٗٞ ٧ؽٌبّ هجوب

 . انبالغبث ٔ انشكبٖٔ 8

ا٤ُٜئخ خالٍ اُز٢ ٝسدد ا٠ُ  ٝاُؾٌبٟٝ اُجالؿبد ؽٍٞ ػِٜٔب شح اُزؾش١ ٝاُزؾو٤ندائد ثبؽش

ٝهذ أؽ٤َ  .عشائْ اُلغبد ( ثالؽ ٝؽٌٟٞ, رنٔ٘ذ اُؼذ٣ذ 47ٖٓ) ٛبػذدٝ, 3131ّاُؼبّ 

 ,ؽنشٓٞد ُلشع أٝ اُوبٕٗٞ, ٧ؽٌبّ ٝكوب اُالصٓخ اإلعشاءاد الرخبر اُؼبّ بئتُ٘ا: ا٠ُ ػذد ٜٓ٘ب

ا لع ػذد آؽ   ث٤٘ٔب  .سٖٛ اُزؾو٤ن ٜٓ٘ب ػذد صاٍ ال ك٤ٔب ,كغبد عش٣ٔخ ٝهٞع صجٞد ُؼذّ خش اداس٣ب
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ّ ٓـب 3131خالٍ اُؼبّ ا٤ُٜئخ اُٞه٤٘خ اُؼ٤ِب ٌُٔبكؾخ اُلغبد ا٠ُ رٞصػـذ عشائـْ اُلغـبد اُـٞاسدح ٝ

 : ث٤ـٖ

 .رذاوي ػٍّخ ِٕزهُخ.

 .اخزالط ِبي ػبَ .

 .لخ ِبي ػبَعش .

 .اعزُالء ػًٍ ِبي ػبَ. 

 .ِخبٌفبد ِبٌُخ .

 .اػزذاء ػًٍ أسض اٌذوٌخ. 

 .أضشاس ثّصٍحخ اٌذوٌخ.

 ػشلٍخ عُش اٌؼًّ..

 

ا 3131ثؼل اُجالؿبد ٝاُؾٌبٟٝ اُز٢ رْ اعزالٜٓب خالٍ اُؼبّ  ك٢ أػٔبٍ  ّ اعزـشهذ ٝهزب

  ُِزب٢ُ:, ٝ ٣ؼٞد رُي اُزؾش١ ٝاُزؾو٤ن

 أ٣بّ اُؼَٔ أٝ ا٤ُٜئخ ٗز٤غخ خلل ػَٔ اُز٢ أصشد ػ٠ِ, 23–. عبئؾخ ًٞسٝٗب ًٞك٤ذ 

ا ث, ك٢ ع٤ٔغ ٓئعغبد اُذُٝخ أػذاد أُٞظل٤ٖ اُؼب٤ِٖٓ  اُز٢ كشمزٜببُو٤ٞد اُقؾ٤خ اُزضآب

 ٝأُغز٘ذاد ٖٓ اُغٜبد أُخزقخ,فؼٞثخ اُؾقٍٞ ػ٠ِ اُٞصبئن : كٌبٗذ اُ٘ز٤غخ ;ٝصاسح اُقؾخ

 .د اُزؾو٤و٤خٝاعزٌٔبٍ االعشاءا ُإلكبداد,ٝاالعزٔبع 

 ا٤ُٜئخ ا٠ُ ٓج٠٘ آخش. ٓوش ٗوَ  .
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 انشصذ ٔاالسخقصبء.3
 

الرلمٌة  أوالورلٌة  اإلػالّٓب ر٘ؾشٙ ٝعبئَ واستمصاء  رصدّ 3131ٝافِذ ا٤ُٜئخ خالٍ اُؼبّ 

 .االعزـالٍأٝ  ,اإلداسحأٝ عٞء  ,اإلٛٔبٍرؾو٤وبد فؾل٤خ رز٘بٍٝ ٗٞاؽ٢  ٖٓ على شبكة اإلنترنت

 كما سبكل تعتبر الهٌبة و .االجتماعً التواصل موالع داولهما تتواستمصاء  رصد باإلضافة إلى

 م بشؤن مكافحة الفساد.6002( لسنة 93بالغا  رسمٌا  للهٌبة, وذلن بموجب أحكام المانون رلم ) ,ذكره

و , عددا  من المذكرات الرلابٌة إلى بعض الجهات م 6060خالل العام وحررت الهٌبة 

 :تفمدٌةكذلن بزٌارات لامت 

 

 انشقببيت نهٓيئت ..أْى املزكشاث

 .ٔصاسة انُقم0
ا  وَ٘هبٓذ ا٤ُٜئخ ثزؾش٣ش ٓزًشح ا٠ُ ٗبئت ٝص٣ش اُ  ,رؾو٤وبد فؾل٤خزٚ ر٘بُٝٓب  بشؤن ُإلكبدح هِجب

ؽب٣ٝخ ٓؾِٔخ ث٘زشاد ا٤ٗٞٓ٧ّٞ  241ػٖ رٞاعذ أًضش ٖٓ  االجتماعً التواصل موالع وتداولته

ا ٤ٔٛ٧خ ٓب ٝسٌبة طلبها لإلفادة, وأكدت اله كٞم سف٤ق ٤ٓ٘بء ػذٕ. ٝرٜذ٣ذٙ  دٝرُي ٗظشا

 ٝأُٔزٌِبد ٝاُج٤ئخ ك٢ ػذٕ.ٔٞاه٤ٖ٘ ٧ٖٓ ٝعالٓخ اُ

 

 انٕصساء جمهس سئبست .8
 رلق٤ِ٤خ ثٌؾٞكبدسئ٤ظ ٓغِظ اُٞصساء رئًذ ك٤ٚ أ٤ٔٛخ ٓٞاكبرٜب  هبٓذ ا٤ُٜئخ ثزؾش٣ش ٓزًشح ا٠ُ

خبفخ  ٜب ٝآ٤ُخ رٞص٣ؼٜب ٝأُغزل٤ذ٣ٖ ٜٓ٘ب., اُز٢ رْ اعزالِٓٔغبػذاد االؿبص٤خ ٝاإلٗغب٤ٗخُ

 إٔ دٝس ُإلؿبصخ هذ أكبد ك٢ ٓزًشح عبثوخسئ٤ظ اُِغ٘خ اُؼ٤ِب  -ٝص٣ش االداسح أُؾ٤ِخٝإٔ 

 ر٘غ٤و٢ ٝاؽشاك٢. ُإلؿبصخاُِغ٘خ اُؼ٤ِب 
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 نهٓيئت .. أبشص انضيبساث انخفقذيت
 

ضبط اجلٕدةصيبسة حفقذيت  ٔاملقبييسٔ  ٕاصفبث  ُبيش  81,دضشيٕث–املكاليف  هليئت امل  و8181ي

ٌبكؾخ اُلغبد ٞه٤٘خ اُؼ٤ِب ُٔ ٤ئخ ُا لشع,-هبٓذ اُٜ ثض٣بسٙ رلوذ٣خ ٌُٔزت  كشع ؽنشٓٞد ٓٔضِخ ثٔذ٣ش ػبّ ُا

ؽٔب٣خ ك٢  ٤ٛئخ أُٞافلبد ٝأُوب٤٣ظ ٝمجو اُغٞدح ك٢ أٌُال, ُالهالع ػ٠ِ ٗؾبه ا٤ُٜئخ 

 ٤ظ أُؼزٔذح ك٢ اُغٜٔٞس٣خ ا٤٘ٔ٤ُخ.أُغزِٜي ٖٓ أُٞاد أُغزٞسدح أُخبُلخ ُِٔٞافلبد ٝأُوب٣

أُٞافلبد ٝأُوب٤٣ظ ٝمجو اُغٞدح اُؾشؿ ػ٠ِ اُغالٓخ اُؼبٓخ, ٝاُو٤بّ ثغ٤ٔغ ٝأًذد ٤ٛئخ 

. ٝرْ اُزؤ٤ًذ ٖٓ عبٗت ا٤ُٜئخ اُٞه٤٘خ اُؼ٤ِب ٌُٔبكؾخ اُلغبد ػ٠ِ أ٤ٔٛخ االُزضاّ اإلعشاءاد اُوب٤ٗٞٗخ

 زٞسداد. ثذهخ ٝمٞاثو أُٞافلبد ٝأُوب٤٣ظ ُغ٤ٔغ أُغ

 و8181يُبيش  82 ,دضشيٕث-املكاليف نهششكت انيًُيت نهغبص صيبسة حفقذيت 

لغبد ٞه٤٘خ اُؼ٤ِب ٌُٔبكؾخ ُا ٤ٜئخ ُا لشع-هبٓذ ُا ثض٣بسح رلوذ٣خ ُٔ٘ؾآد  كشع ؽنشٓٞد ٓٔضِخ ثٔذ٣ش ػبّ ُا

رؼجئخ اُـبص ك٢ ؽنشٓٞد ٝرُي ُٔزبثؼخ ٓب هبٓذ ثٚ اُؾشًخ ٖٓ اعشاءاد ُِزؾون ٖٓ ٓٞافلبد 

طٞاٗبد اُـبص أُغزٞسدح ػجش ٤ٓ٘بء أٌُال, ٝٓطبثوزٜب ُِٔٞافلبد ٓغ مشٝسح اُز٘غ٤ن ث٤ٖ أع

 ؽشًخ اُـبص ٤ٛٝئخ أُٞافلبد ٝأُوب٤٣ظ ٝمجو اُغٞدح ك٢ ؽنشٓٞد.
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 سابعًب: انخعبٌٔ انذٔيل
 

 حقبسيش انخقييى نخُفيز احفبقيت األيى املخذذة.0
 

المتعلك  جعة تمرٌر التمٌٌم الذاتً لدولة روانداتدشٌن أعمال الفرٌك الوطنً المعنً بمرا -0

 .بمدى تنفٌذها ألحكام اتفالٌة األمم المتحدة لمكافحة الفساد

 

وبحضور  برعاٌة فخامة ربٌس الجمهورٌة,م, و0/06/6060فً عدن بتارٌخ  الفعالٌة ألٌمت 

 .هةأطراف المنظومة الوطنٌة للنزاوبالتعاون مع  ووزٌر العدل, محافظ محافظة عدن,

المتعلك بمدى تنفٌذها ألحكام اتفالٌة مراجعة تمرٌر التمٌٌم الذاتً لدولة رواندا الٌمن ثذأد  ٝ

المملكة المغربٌة بعملٌة االستعراض للتمٌٌم الذاتً  وتشاركها األمم المتحدة لمكافحة الفساد

 لرواندا.

لبل األمم المتحدة من  بعد أن أنجزت الهٌبة ما كلفت به مإخرا  من الفعالٌة هذه انعماد وٌؤتً

التمٌٌم الذاتً ألحكام الفصلٌن الثانً المتعلك "بالتدابٌر الولابٌة" والخامس المتعلك  عملٌة

 ,مكتب األمم المتحدة المعنً بالمخدرات والجرٌمة إلى"باسترداد الموجودات", والذي تم إرساله 

 زاهة.ولد أنجز هذا الجهد فرٌك وطنً من أطراف المنظومة الوطنٌة للن
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 املؤمتشاث انذٔنيت .8

 

الدورة الثالثة للدول األطراف لالتفالٌة العربٌة لمكافحة الفساد فً العاصمة المغربٌة  -1

 م  8/1/2121-7الرباط للفترة من 

 -الدعوة للمؤتمر:

/أ( وتارٌخ 8696/6003/06تلمت الهٌبة مذكرة معالً وزٌر الخارجٌة رلم ) -

كرة المندوبٌة الدابمة لبالدنا لدى الجامعة العربٌة رلم م, والمرفك بها مذ04/06/6003

م, والمتضمنة دعوة بالدنا لحضور أعمال الدورة الثالثة 04/06/6003( وتارٌخ 0302)

عمدها فً الرباط فً  علمإتمر الدول األطراف فً االتفالٌة العربٌة لمكافحة الفساد, المزم

 م.6060/ٌناٌر/8-4المغرب خالل الفترة من 

م والموجهة 08/06/6003( وتارٌخ 696التعمٌب من لبل الهٌبة بموجب مذكرتها رلم )تم  -

 أصال  إلى معالً وزٌر الخارجٌة والمتضمنة اإلفادة بمشاركة بالدنا فً اجتماعات الدورة.

( وتارٌخ 8638/6003/06/0وبموجب ذلن حررت وزارة الخارجٌة خطابها رلم ) -

ادة السفٌر المندوب الدابم لدى الجامعة العربٌة م والموجهة أصال  إلى سع03/06/6003

بالماهرة والمتضمنة مشاركة وفد بالدنا فً اجتماعات الدورة الثالثة لمإتمر الدول األطراف فً 

 -االتفالٌة العربٌة لمكافحة الفساد, وسٌمثل بالنا فً تلن االجتماعات كال  من:

 ٌة العلٌا لمكافحة الفساد.ربٌس الهٌبة الوطن -الماضً/ أفراح صالح بادوٌالن  -

 عضو الهٌبة الوطنٌة العلٌا لمكافحة الفساد. -األخ/ حسٌن شٌخ بارجاء         -

 حٌث تضمن جدول أعمال الدورة البنود التالٌة:

 م2121ٌناٌر  7ٌوم الثالثاء 

م الساعة العاشرة افتتاح فعالٌات المنتدى 6060ٌناٌر  4جرى صباح ٌوم الثالثاء الموافك 

ً حول االستراتٌجٌات الوطنٌة لمكافحة الفساد ))مماربة تشاركٌة شاملة(( بحضور السٌد/ العرب

ربٌس الحكومة المغربٌة, الذي ألمى كلمة ترحٌبٌة بممثلً الوفود المشاركة سعد الدٌن العثمانً 

من الدول العربٌة وتطرق فً كلمته إلى ما ٌحدثه الفساد من تؤثٌر على مسار التنمٌة وأصبحت 

ان لناعة وطنٌة ودولٌة أن الفساد ٌساهم فً المساس بمواعد الدٌممراطٌة وفً تموٌض سٌادة هن

المانون والتوزٌع العادل للثروات وهو ما ٌتطلب العمل على خلك بٌبة مناهضة للفساد وضمان 

 الحرٌات.

ة من ثم توالت الكلمات من السٌد/ دمحم بشٌر الراشدي ربٌس الهٌبة الوطنٌة للنزاهة والولاٌ

الرشوة ومحاربتها بالمملكة المغربٌة, ومن السٌد/ دمحم األمٌن ولد اكٌن األمٌن العام المساعد 

وربٌس لطاع الشإون المانونٌة باألمانة العامة لجامعة الدول العربٌة, والتً خلصت إلى 

ال الترحٌب بوفود الدول العربٌة المشاركة وأهمٌة استعراض األهداف والغاٌات من تنظٌم أعم

هذا المنتدى من خالل جملة المواضٌع التً سٌتم منالشتها والتداول العلمً وبلورة الممترحات 
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والتوصٌات لعرضها على الدورة الثالثة لمإتمر الدول األطراف فً االتفالٌة العربٌة لمكافحة 

 -الفساد. وبعد استراحة لصٌرة عمد جلسات المنتدى على النحو التالً:

 -الجلسة األولى:

خصصت هذه الجلسة لموضوع ))التنسٌك والتكامل المإسساتً اساس إلنجاح السٌاسات و

الوطنٌة فً مجال مكافحة الفساد((, ولد أدار الجلسة السٌد/ إدرٌس الكراوي ربٌس مجلس 

 المنافسة بالملكة المغربٌة.

 -اطار وأهداف الجلسة:

جمة مبنٌة على رإٌة واضحة ضمن مماربة تشاركٌة موحدة ومنس أهمٌة انخراط كل الفعالٌات

لألدوار والمسإولٌات ما بٌن مإسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدنً وكان التركٌز بشكل 

خاص على أدوار ومسإولٌات األجهزة الرلابٌة وهٌبات مكافحة الفساد والسلطة المضابٌة 

 وأجهزة انفاذ المانون.

 -التجارب والمماربات كال  من: وخالل مداوالت هذه الجلسة تحدث بشكل مفصل عن مختلف

 وزٌر العدل المغربً. –السٌد/ دمحم بن عبدالمادر  -

 األمٌن العام للحكومة المغربٌة. -السٌد/ دمحم الحجوي       -

ربٌس النٌابة العامة  –الوكٌل العام للملن لدى محكمة النمض  -السٌد/ دمحم عبد النباوي    -

 بالمملكة المغربٌة.

 ربٌس هٌبة مكافحة الفساد بالمملكة العربٌة السعودٌة. –اهٌم الكهموسالسٌد/ مازن بن ابر -

 ربٌس هٌبة مكافحة الفساد بدولة فلسطٌن. –السٌد/ أحمد بران بن حمد  -

 ربٌسة المجلس الوطنً لحموق اإلنسان. –السٌدة/ أمٌنة بوعٌاش  -

 السٌد الفرٌك شرطة د. عثمان دمحم ٌونس المفتش العام بجمهورٌة السودان. -

 هذا المنتدى. ًم فتح باب النماش لممثلً الدول المشاركة فث

 -الجلسة الثانٌة:

مماربة فً اإلعداد  –هذه الجلسة ))االستراتٌجٌات الوطنٌة لمكافحة الفساد  وكان عنوان

ربٌس الهٌبة الوطنٌة  –والتنفٌذ(( ولد أدارت هذه الجلسة األخت الماضً/ أفراح صالح بادوٌالن 

 الفساد فً بالدنا.العلٌا لمكافحة 

 -اطار وأهداف الجلسة:

تتناول هذه الجلسة موضوع صٌاغة االستراتٌجٌات الوطنٌة لمكافحة الفساد والتركٌز على 

الجوانب الربٌسٌة التً ٌنبغً ان تتوفر فً وثٌمة االستراتٌجٌة حتى تتسم بالفعالٌة خالل مراحل 

ة لمعرفة موضوعٌة ظاهرة الفساد على تنفٌذها سواء فٌما ٌتعلك بضرورة توفر معطٌات ودراس

المستوى الوطنً تمكن من اجراء تشخٌص دلٌك ٌستند على منهجٌة لابمة على تحدٌد المخاطر 

وتحدٌد األماكن الربٌسٌة لمخاطر الفساد وٌترتب على هذا التشخٌص رإٌة وطنٌة ٌتم ترجمتها 

 إلى أهداف واضحة ٌمكن تحمٌمها.
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ربٌس الهٌبة أهمٌة المداوالت فً هذه  –اح صالح بادوٌالن وبعد أن استعرضت الماضً/ أفر

الجلسة المتعلمة باالستراتٌجٌات الوطنٌة لمكافحة الفساد باعتبارها تمثل أحد محاور الولاٌة 

الفساد وضرورة تبنً سٌاسات وطنٌة فعالة لمكافحة الفساد وتعزز فً ذات الولت  ةومكافح

مانون وحسن إدارة الموارد العامة والنزاهة والشفافٌة مشاركة المجتمع وتجسد مبادئ سٌادة ال

والمساءلة واستعرضت تجربة بالدنا فً مجال مكافحة الفساد بعد المصادلة على االتفالٌة 

م وصدور حزمة من 6004( لسنة 24الدولٌة لمكافحة الفساد وصدورها بالمانون رلم )

م بشؤن مكافحة الفساد ولانون 6002ة ( لسن93التشرٌعات الوطنٌة وفً ممدمتها المانون رلم )

الذمة المالٌة ولانون المنالصات والمزاٌدات ولانون غسٌل األموال وتموٌل اإلرهاب وحك 

م 6000الحصول على المعلومات وإطالق االستراتٌجٌة الوطنٌة لمكافحة الفساد فً ٌولٌو 

مع أحكام االتفالٌة الدولٌة وغٌرها من الترتٌبات التشرٌعٌة والعمل على موابمة تلن التشرٌعات 

لمكافحة الفساد والتً بموجبها تم تشكٌل الهٌبة الوطنٌة العلٌا لمكافحة الفساد, والتً أناط بها 

المانون على متابعة تنفٌذها من خالل آلٌة االستعراض )التمٌٌم الذاتً( حٌث تموم الهٌبة حالٌا  مع 

ال تمرٌر االستعراض للدورة الثانٌة للفصلٌن بمٌة أطراف المنظومة الوطنٌة للنزاهة على استكم

الثانً )التدابٌر الولابٌة( والخامس )استرداد الموجودات( والذي أكد مإتمر الدول األطراف فً 

م على أهمٌة 6003دٌسمبر  60-02دورته الثامنة المنعمد فً مدٌنة أبوظبً خالل الفترة من 

 ات االستعراض.لٌام كل دولة طرف بتنفٌذ التزاماتها حٌال عملٌ

 تحدث فً هذه الجلسة كال  من:

 ربٌس هٌبة مكافحة الفساد بالجمهورٌة التونسٌة. –السٌد/ النمٌب شولً الطبٌب  -

 البنن المركزي بالمملكة المغربٌة. –مدٌر عام بنن المغرب  –السٌد/ عبدالرحٌم بوعزه -

 ساد بدولة الكوٌت.نابب ربٌس الهٌبة العامة لمكافحة الف –السٌد/ رٌاض حمود الهاجري  -

 الكاتب العام بالمغرب. –السٌد/ أحمد العمومري -

 عضو هٌبة النزاهة بالمملكة األردنٌة الهاشمٌة. –السٌد/ مصطفى الرواشدة -

 عضو المكتب التنفٌذي لجمعٌة ترانسبارنسً بالمغرب. –السٌد/ عبدالصمد صدوق  -

 ة.وبعد ذلن جرى نماش عام ومستفٌض من لبل المشاركٌن فً الجلس

 -الجلسة الثالثة:

مإشرات لٌاس األثر  –وكان عنوان هذه الجلسة ))االستراتٌجٌات الوطنٌة لمكافحة الفساد 

وسٌط المملكة  –وكإحدى الدعامات لتمٌٌم مستوى الفعالٌة((, ولد أدار الجلسة السٌد/ دمحم بن علٌل

 المغربٌة.

 -اطار وأهداف الجلسة:

لمة برصد وتمٌٌم الخطة التنفٌذٌة لالستراتٌجٌة الوطنٌة التداول والنماش حول الجوانب المتع

لمكافحة الفساد بوصفها مرحلة أساسٌة تمكن من ضمان تحمٌك األهداف المحددة فٌها وتكٌفها مع 

 المتغٌرات التً ٌمكن رصدها مستمبال  والتؤكد من األثر الفعلً فً الولاٌة من الفساد.

 ولد تحدث فً هذه الجلسة كال  من:
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 مدٌر لطب بهٌبة النزاهة بالمغرب. –د/عبداللطٌف معتضد السٌ -

نابب ربٌس لجنة االخاللٌات والحكامة الجٌدة باالتحاد العام لمماوالت  –السٌدة/أمٌنة فٌكٌكً -

 المغرب.

 السٌد/ممثل مكتب األمم المتحدة المعنً بالمخدرات والجرٌمة. -

ٌر دولً فً مجال مكافحة أستاذ جامعً بالمملكة المغربٌة وخب –السٌد/كمال مصباحً -

 الفساد.

 ربٌس الجمعٌة المغربٌة لحماٌة المال العام. -السٌد/ دمحم الغلوسً -

 عامة لممثلً وفود الدول المشاركة. ةثم جرت منالش

 م2121ٌناٌر  8ٌوم األربعاء الموافك 

ة ))الجلسة الرسمٌة للدورة الثالثة لمؤتمر الدول األطراف فً االتفالٌة العربٌة لمكافح

 -الفساد((:

تم افتتاح الجلسة الرسمٌة للدورة الثالثة لمإتمر الدول األطراف فً االتفالٌة العربٌة لمكافحة  -

الفساد فً تمام الساعة العاشرة صباحا  بفندق ))ذا فٌو(( وخصصت هذه الدورة للتداول 

تمر الثانً والنماش حول عدد من البنود ذات الصلة بمتابعة تنفٌذ المرارات الصادرة عن المإ

المنعمد فً الماهرة وكذا تمرٌر وتوصٌات االجتماع الثالث للجنة مفتوحة العضوٌة المكونة 

من الخبراء الحكومٌٌن ممثلً الدول األطراف فً االتفالٌة باإلضافة إلى منالشة مشروع 

 لرار تمدمت به المملكة المغربٌة بشؤن إعادة تسمٌة اللجنة وتطوٌر آلٌات عملها.

تتاح الجلسة تم انتخاب أعضاء مكتب الدورة الثالثة للمإتمر واعتماد جدول األعمال وبعد اف -

( من النظام الداخلً لمإتمر الدول األطراف حٌث جرى انتخاب المغرب 02طبما  للمادة )

لرباسة الدورة الثالثة وانتخاب دولة فلسطٌن نابب للربٌس وممثل المملكة العربٌة السعودٌة 

 ممررا  للدورة.

 -بعد ذلن جرى منالشة المواضٌع المدرجة فً جدول األعمال وهً كتالً:

  متابعة تنفٌذ المرارات الصادرة عن المإتمر الثانً للدول األطراف فً االتفالٌة العربٌة

 لمكافحة الفساد.

 .نماط االتصال الخاصة بتنفٌذ االتفالٌة فً مجال استرداد األموال 

 لتجارب الوطنٌة ذات الصلة فً مجال الولاٌة ومكافحة التشرٌعات الوطنٌة والممارسات وا

 الجرابم المشمولة فً هذه االتفالٌة.

 .احتٌاجات الدول األطراف فً مجال منع ومكافحة الفساد 

 .ورشة عمل اللٌمٌة تتعلك بتبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات لتنفٌذ االتفالٌة 

 بالدلٌل االسترشادي العربً السترداد  استعراض تمارٌر الدول األطراف ذات الصلة

 الممتلكات والتصرف فٌها.

  المذكرات االٌضاحٌة للممترحات التً تمدمت بها الدول األطراف فً المإتمر الثانً للدول

 األطراف فً االتفالٌة.

 .اللجنة مفتوحة العضوٌة المكونة من الخبراء الحكومٌٌن للدول األطراف فً االتفالٌة 
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  وتوصٌات االجتماع الثالث للجنة مفتوحة العضوٌة المكونة من الخبراء منالشة تمرٌر

 الحكومٌٌن للدول األطراف فً االتفالٌة.

 .إعادة تسمٌة اللجنة مفتوحة العضوٌة من الخبراء الحكومٌٌن للدول األطراف فً االتفالٌة 

الشإون المانونٌة ولد استعرض السٌد/ دمحم األمٌن ولد اكٌن األمٌن العام المساعد وربٌس لطاع 

باألمانة العامة لجامعة الدول العربٌة البنود التً تضمنها جدول األعمال المعتمد وفتح باب 

النماش واالستماع لمداوالت ووجهات نظر الوفود المشاركة فً المإتمر, ولد خلصت مجمل 

طراف فً تلن المالحظات إلى أهمٌة تعزٌز العمل العربً المشترن من خالل التزام الدول األ

االتفالٌة العربٌة لمكافحة الفساد بمتابعة تنفٌذ المرارات الصادرة عن المإتمر فً دوراته السابمة 

وعلى نحو خاص تبادل الخبرات واالستفادة من أنجح الممارسات والتجارب الوطنٌة فً مجال 

لعمل على تلبٌة الولاٌة ومكافحة الجرابم المشمولة باالتفالٌة العربٌة لمكافحة الفساد وكذا ا

احتٌاجات الدول األطراف فً مجال منع ومكافحة الفساد واستخالص ما تضمنته تمارٌر الدول 

 األطراف المتعلمة بالدلٌل االسترشادي العربً السترداد الممتلكات.

ولد حظً البند المتعلك بمشروع المرار التً تمدمت به المملكة المغربٌة بشؤن إعادة تسمٌة 

ة العضوٌة المكونة من الخبراء الحكومٌٌن للدول األطراف بنماش مستفٌض اللجنة مفتوح

ولوحظ تعدد اآلراء من مختلف ممثلً الدول المشاركة فٌما ٌتعلك بحصر تسمٌة اللجنة مفتوحة 

العضوٌة من الخبراء الحكومٌٌن دون سواهم بحٌث ال ٌشمل التشكٌل أي جهات أو منظمات 

 غٌر حكومٌة.

رحب المإتمر بعرض وفد المملكة العربٌة السعودٌة الستضافة اجتماعات وفً ختام الجلسة 

 الدورة الرابعة بالرٌاض.

 -مسائل أخرى:

  تم على هامش انعماد المإتمر المٌام بزٌارة سفارة بالدنا بالمملكة المغربٌة وذلن ٌوم

فٌر م واللماء بسعادة السفٌر/ عزالدٌن سعٌد األصبحً س8/0/6060األربعاء    الموافك

بالدنا لدى المغرب جرى خالل هذا اللماء منالشة سبل تعزٌز التعاون بٌن الهٌبة الوطنٌة 

العلٌا لمكافحة الفساد مع الجهات النظٌرة فً المملكة المغربٌة وخاصة الهٌبة الوطنٌة 

للنزاهة والولاٌة من الرشوة ومحاربتها والجهات الرلابٌة األخرى لالستفادة من التجارب 

ت المشتركة بٌن البلدٌن الشمٌمٌن, وتم التؤكٌد إن مشاركة بالدنا ضمن اجتماعات والخبرا

الدورة الثالثة لمإتمر الدول األطراف فً االتفالٌة العربٌة لمكافحة الفساد بالغ األهمٌة فً 

 طرٌك تعزٌز مسار استعادة الدولة فً الٌمن وحضورها فً كافة المحافل الدولٌة.

 م فً مدٌنة الرباط عمد جلسة مباحثات للتعاون 00/0/6060لموافك كما جرى ٌوم الجمعة ا

المشترن بٌن الهٌبة الوطنٌة العلٌا لمكافحة الفساد وهٌبة تعزٌز النزاهة والولاٌة من الرشوة 

ومحاربتها بالمملكة المغربٌة, وأكد اللماء على أهمٌة تعزٌز التعاون المشترن ومنالشة 

لعها الطرفٌن وبما ٌسهم فً تعزٌز بناء المدرات والتؤهٌل مذكرة تفاهم لخطة برنامجٌه ٌو

والتدرٌب وخلك مسارات تعاون بٌن الهٌبة الوطنٌة العلٌا لمكافحة الفساد وهٌبة النزاهة 

 والولاٌة من الرشوة ومحاربتها بالمغرب.
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 -النتائج والتوصٌات:

ل األطراف فً االتفالٌة ٌوصً وفد بالدنا المشارن فً اجتماعات الدورة الثالثة لمإتمر الدو

العربٌة لمكافحة الفساد والذي حضر تلن االجتماعات بصفة مرالب أن تستكمل بالدنا إجراءات 

االنضمام والمصادلة على االتفالٌة العربٌة لمكافحة الفساد طبما  لإلجراءات الدستورٌة المتبعة 

الدول العربٌة فً اطار فً مثل هذه الحاالت حتى تستطٌع بالدنا من مواكبة شمٌماتها فً 

الجامعة العربٌة التً أنضم معظمها لالتفالٌة وأصبحت تمثل الدول األطراف فً االتفالٌة 

العربٌة لمكافحة الفساد ولما ٌمثله ذلن اٌضا  من تواجد وحضور بالدنا فً كافة المحافل العربٌة 

ها االللٌمً والدولً والمٌام واإلللٌمٌة والدولٌة فً اطار تعزٌز الجهود الستعادة الدولة وحضور

   بمخاطبة الجهات المعنٌة بذلن للمٌام باإلجراءات المانونٌة للمصادلة على االتفالٌة واالنضمام إلٌها.

 

دورة االستعراض الثانٌة لتنفٌذ اتفالٌة األمم المتحدة لمكافحة الفساد لالمؤتمر األول  -6

عبر تطبٌك -دافحة الفساالدولٌة لمك االتفالٌةللفصلٌن الثانً والخامس من 

teams Microsoft:  الهٌبة الوطنٌة ممثلة بــشاركت الٌمن م حٌث 4/06/6060بتارٌخ(

 شارنو .الهٌبة حسٌن بارجاءوعضو  ,أفراح بادوٌالن, ربٌس الهٌبة وعنها ,العلٌا لمكافحة الفساد(

ودولة رواندا )هٌبة  ,ساد(دولة المغرب )الهٌبة الوطنٌة للنزاهة والولاٌة ومكافحة الف فً المإتمر:

المعنً  المتحدة لألممالمظالم المكلف بمنع ومكافحة الفساد(, ومكتب الجرٌمة والمخدرات التابع 

ولد تم المٌام بالتعرٌف  ,األمم المتحدة لمكافحة الفساد اتفالٌةتنفٌذ  استعراضتم و .بمكافحة الفساد

 ,ولتٌن الطرف المستعَرضتٌن )الٌمن والمغرب()رواندا( والد المستعرضةالطرف  الدولةاألولً بٌن 

المعنً بمكافحة الفساد لتٌسٌر  وموظفً األمانة المنتدبٌن من لبل مكتب الجرٌمة والمخدرات

والسٌد بدر البناء ولغرض التوجٌه العام, ولد عمد هذا  ,لوٌزا السٌدةالمطري كل من  االستعراض

عراض التمٌٌم الذاتً لدولة رواندا بما فً ذلن المإتمر فً سٌاق التحضٌر إلتمام اجراءات است

 استعراض الجدول الزمنً والمتطلبات المحددة لالستعراض.

 

 -المؤتمر الدولً الثانً "سٌاسات النزاهة والشفافٌة والمساءلة بٌن النظرٌة والتطبٌك" -9

والذي نظمته هٌبة مكافحة الفساد فً دولة م 3/06/6060بتارٌخ : ,Zoom عبر تطبٌك

وكان . بٌةوواألور العربٌةٌن وبمشاركة عدد من هٌبات مكافحة الفساد فً بعض الدول فلسط

, والتً  عبر كلمة ربٌس الهٌبة ,للهٌبة الوطنٌة العلٌا لمكافحة الفساد مشاركة فً المإتمر

 ,م6004( لعام 24أطراف االتفالٌة بعد المصادلة علٌها بالمانون رلم ) أحد الٌمن أوضحت بؤن

ولانون  ,لانون مكافحة الفساد :حزمة من التشرٌعات الوطنٌة ومنها بموجبه تصدروالذي 

. وتموٌل اإلرهاب ,ولانون غسٌل األموال ,ولانون المزاٌدات والمنالصات ,إلرار الذمة المالٌة

 ,وعلى الصعٌد المإسسً أنشؤت عدد من المإسسات منها الهٌبة الوطنٌة لمكافحة الفساد

 .وتم إطالق أول استراتٌجٌة لمكافحة الفساد وتم تحدٌثها ,ة على المنالصاتالعلٌا للرلابوالهٌبة 

استرداد )والخامس  (الولابٌة)التدابٌر  الثانً نللفصلٌ مإخرا  التمٌٌم الذاتً الٌمنأنجزت ولد 

حالٌا  مع المملكة المغربٌة بعملٌة االستعراض للتمٌٌم الذاتً لدولة الٌمن فٌما تموم  (الموجودات

 دا.روان
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 نقبءاث. 8

 :ٖٓ أْٛ اُِوبءاد اُز٢ ػوذرٜب ا٤ُٜئخمٖٔ ع٤بم كزؼ عجَ اُزؼبٕٝ اُذ٢ُٝ, 

 

 هُئخ إٌضاهخ واٌىلبَخ ِٓ اٌششىح فٍ اٌّغشة ِغ خٍغخ ِجبحثبد ٌٍزؼبوْ اٌّشزشن.1

فً الرباط بالمملكة المغربٌة جلسة مباحثات بٌن هٌبة النزاهة والولاٌة  3/0/6060عمدت فً 
و الهٌبة الوطنٌة لعلٌا  ممثلة بربٌسها الدكتور دمحم بشٌر الراشدي, ,ً المغربمن الرشوة ف
أفراح بادوٌالن. وبمشاركة كل من األستاذ حسٌن , بربٌستها الماضٌةممثلة    ,لمكافحة الفساد

.ومن الجانب  بارجاء عضو الهٌبة, وعز الدٌن االصبحً, سفٌر بالدنا لدى المملكة المغربٌة
مدٌر الشراكة والتنمٌة والسٌد عبداللطٌف معتضد مدٌر الدعم,  ,ٌاسر الشماٌري المغربً السٌد

 والسٌدة عبلة بنعبدهللا مدٌر دٌوان الهٌبة.

   

واكد اللماء على أهمٌة تعزٌز التعاون بٌن الهٌبتٌن ومنالشة مذكرة تفاهم لخطة برامجٌة ٌولعها 
 رات والتجارب بٌن المإسستٌن.الطرفان .وتمدٌم العون المشترن فً إطار لتبادل الخب

 

حٌث , م00/6/6060فً عدن بتارٌخ  لماء الهٌئة بعضو المنظمة العربٌة لحموق اإلنسان. 2

 عموما,طن اولضاٌا المو للدولة,بالموظف العام  مرتبطة ةعدة لضاٌا حمولٌنالش اللماء 

فً تنمٌة بإر الفساد لن ذ واستغالل الصعبةولضاٌا التسٌب االداري والمالً ومنها حالة البلد 

كما  .الهٌبةوالتضامن المجتمعً لدور ومكانة  المإازرةوعً حمولً عام فً  بما ٌتطلوهو 

دورها أداء فً  السكنٌة التعاونٌةومنها الجمعٌات  األهلٌةتطرق اللماء إلى دور الجمعٌات 

 المناسبةات وتوفٌر المناخ للدولة,الحمٌمً فً االستمرار المعٌشً والنفسً للموظف العام 

حمه الطبٌعً فً االنتساب المانونً فً مخططات  انتزاعتمكٌن الموظف العام من فً  والمساعدة

 واألولوٌة األلدمٌةباالنتساب وفك  السابمةواستٌعاب من لم تشملهم الكشوفات  السكنٌةالجمعٌات 

التالعب الموظف العام و باسم ةأو مخططات وهمٌ ةعن اي وعود وهمٌ بعٌدا  كحك لانونً 

 .للدولةبالحك العام 
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 و8181 يزكشاث اهليئت انصبدسة ٔانٕاسدة )انذاخهيت ٔاخلبسجيت( خالل
 

 3131ّأُزًشاد اُخبسع٤خ  3131ّأُزًشاد اُذاخ٤ِخ 

ػذد أُزًشاد 

 اُقبدسح

ػذد أُزًشاد 

 اُٞاسدح

ػذد أُزًشاد 

 اُقبدسح

 ػذد أُزًشاد اُٞاسدح

- 41 216 31 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 ,,,وهللا ولً الهداٌة والتوفٌك
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