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 -توطئة:
 

( من لانون مكافحة الفساد التً تلزم الهٌئة ب ) رفع تمارٌر موحدة كل 8إعماالً لنص المادة )

 مهام وأعمال إلى رئٌس الجمهورٌة ومجلس النواب(.ثالثة أشهر عن ما لامت به من 

 

 -أوالً: اجتماعات مجلس الهٌئة:

 

 -م:3102 -م3102اجتماعات المجلس 

أنتظم مجلس الهٌئة فً عمد جلساته االعتٌادٌة رؼم الظروؾ األمنٌة واالستثنائٌة البالؽة التعمٌد 

التً تمر بها بالدنا كما عمد المجلس جلسات ؼٌر اعتٌادٌة عند االلتضاء حٌث عمد المجلس 

( 91( اجتماع منها )051عدد ) م3106وحتى الربع الرابع 3102فترة الربع الرابع خالل 

 .( اجتماع ؼٌر اعتٌادي81ع اعتٌادي و)اجتما

 

 م3102 -م3102المضاٌا التً تم منالشتها فً مجلس الهٌئة للفترة 

لامت الهٌئة بالنظر فً العدٌد من البالؼات والشكاوى عن ولائع الفساد المرفوعة إلى مجلس 

 ( لضٌة فساد.219الهٌئة لعدد )
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 م3102 -3102ٌئة خالل الفترة ثانٌاً: الشكاوى والبالؼات التً تلمتها اله

 

( 0206) م عدد3106م وحتى الربع الرابع لعام 3102العام تلمت الهٌئة خالل الربع الرابع من 

( بالغ وشكوى فً 414)م وعدد 3102( بالغ وشكوى فً العام 615)بالغ وشكوى منها عدد 

( بالغ 11تلمً عدد )م, فٌما تم 3105( بالغ وشكوى فً العام 039م, وعدد )3104العام 

م, تضمنت العدٌد من االختالالت والمخالفات للمانون, حٌث تم إحالة 3106وشكوى خالل العام 

معظمها إلى لطاعات الهٌئة المختلفة لمباشرة النظر فٌها, فٌما الزال عدد منها لٌد الدراسة لدى 

 دائرة البالؼات والشكاوى.

 م بشؤن اإللرار بالذمة المالٌة1231( لسنة 21ثالثاً: تفعٌل المانون رلم )

 

م 3116( لسنة 21وضعت الهٌئة ضمن أولوٌات مهامها تفعٌل العمل بؤحكام ونصوص المانون )

م استكمال إنجاز الكثٌر من 3106 -3102بشؤن اإللرار بالذمة المالٌة حٌث تم خالل الفترة 

المشمولٌن بالمانون وإرسال  المهام واألعمال فً مجال تلمً إلرارات الذمة المالٌة ومتابعة

رسائل تذكٌر بموعد تسلٌم اإللرار الثانً والثالث والرابع مرفك بها استمارة اإللرار بالذمة 

المالٌة لكل موظؾ فً الجهاز اإلداري للدولة على المستوى المركزي والمحلً الخاضعٌن 

ئل إعداد وتجهٌز الكشوفات ( من لانون اإللرار بالذمة المالٌة, وكذا رسا4ألحكام المادة رلم )

ومراجعتها, مع استالم إلرارات الذمة المالٌة للمراحل األربع, حٌث بلػ إجمالً إلرارات الذمة 

( إلرار للمراحل الخمس 31191م عدد )3106 -3119المالٌة التً تلمتها الهٌئة خالل الفترة 

 التً تتلماها الهٌئة.

( من لانون الذمة 4الذمة المالٌة بالمخالفة للمادة ) تافٌما تخلؾ عدد من المشمولٌن بتمدٌم إلرار

المالٌة عند تمدٌم إلراراتهم إلى الهٌئة خالل تلن الفترة وتم إحالتهم إلى نٌابة األموال العامة 

( مشموالً خالل تلن 901المختصة بمضاٌا الفساد التخاذ اإلجراءات المانونٌة لبلهم وعددهم )

ً للمادة ) م الذي تعالب المتخلفٌن 3116( لسنة 21ن لانون الذمة المالٌة رلم )( م34الفترة وفما

 عن تمدٌم إلرارات الذمة المالٌة.

كما شملت إجراءات متابعة تكلٌؾ المشمولٌن بإلرارات الذمة المالٌة لشاؼلً وظائؾ السلطة 

 العلٌا للدولة.
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 رابعاً: الجانب التشرٌعً والمانونً

 

دراسة وتمٌٌم  ( التً تنص على إن من مهام الهٌئة )8المادة ) ( من4إعماال ألحكام الفمرة )

المتعلمة بمكافحة الفساد لمعرفة مدى فعالٌتها والتراح مشارٌع التعدٌالت  والموانٌن التشرٌعات

 ( لها لمواكبتها لالتفالٌات والمعاهدات الدولٌة التً صادلت علٌها الجمهورٌة أو انضمت إلٌها

م بإعمال دورها على النحو 3104اع المختص خالل الربع الثانً للعام لامت الهٌئة وعبر المط

 :التالً

 ـ لجنة تمٌٌم التشرٌعات المتعلمة بمكافحة الفساد

تعمل اللجنة عبر لطاع التشرٌعات وتطوٌر النظم على تمٌٌم التشرٌعات المتعلمة بمكافحةة الفسةاد 

العاللةةةة, بصةةةورة تجعلهةةةا متناؼمةةةة بمةةا مةةةن شةةةانه تطةةةوٌر المنظومةةةة التشةةرٌعٌة الوطنٌةةةة ذات 

 تفالٌات الدولٌة لمكافحة الفساد.ومنسجمة فٌما بٌنها ومتوافمة مع اال

 ـ خطة العمل الممرة من لبل اللجنة ـ المكلفة بالدراسة وتمٌٌم التشرٌعات المتعلمة بمكافحة الفساد

عمةةل الممةةرة مةةن لبةةل وخطةةة ال وتمٌةةٌم التشةةرٌعات المتعلمةةة بمكافحةةة الفسةةادلامةةت الهٌئةةة بدراسةةة 

مةةن المكلفةةة بدراسةةة  وتمٌةةٌم التشةةرٌعات المتعلمةةة بمكافحةةة الفسةةاد والتةةراح تطوٌرهةةا  –اللجنةةة 

الناحٌةةة اإلجرائٌةةة والموضةةوعٌة بمةةا ٌتوافةةك مةةع اتفالٌةةة مكافحةةة الفسةةاد وؼٌرهةةا مةةن االتفالٌةةات 

 الدولٌة المصادق علٌها من لبل الٌمن.

 جنة وطبٌعتها وأسبابها إلى الل المسندةمنالشة المهام ـ 

تحدٌةةد المةةوانٌن المسةةتهدفة واسةةتعرال كافةةة المشةةاكل والعمبةةات التةةً واجهةةت الهٌئةةة جةةراء ـةةـ 

المصور فً تلن الموانٌن والتً ظهرت بوضوح خالل التجربة العملٌة للمختصةٌن فةً كثٌةر مةن 

  .المضاٌا التً تولت الهٌئة التحري والتحمٌك فٌها
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 الهٌئة فً الجانب الرلابًخامساً: إنجازات 

 -و:3102 -3102إَجبزاث انهٍئت فً يجبل انحقىق انًبنٍت انًستردة فعهٍبً نخسٌُت انذونت نهفترة 

والتً  ,تم استرداد ملٌارات الرٌاالت إلى خزٌنة الدولة وكذا استعادة األراضً المملوكة للدولة
 -ن أهم تلن المضاٌا التً تعاطت معها الهٌئة بمسئولٌة ما ٌلً:تم االستٌالء علٌها وم

 
فٌما تضمنها تمرٌر الجهاز المركزي  صنعاء –التحمٌك فً لضٌة خطوط النمل مؤرب  -0

للرلابة والمحاسبة وإجراءات التحري والتحمٌك األولى فً الهٌئة حٌث تم توجٌه المإسسة 
العامة للكهرباء فً مصادرة خطاب ضمان تنفٌذ ممدم من أحد الشركات المنفذة لمحطات 

ة وستون ألؾ تسعة ملٌون ومائة وخمس 160656891صنعاء بمبلػ  -التحوٌل األربع مؤرب
وثمانمائة وتسعة وسبعون دوالر من أحد البنون األهلٌة فً الٌمن واستعادته إلى حساب 

 المشروع فً البنن المركزي.
 

التوجٌه إلى أحد البنون المحلٌة بسحب لٌمة خطابات ضمانات ممدمة عبرها من بنن  -3
بمبلػ  عاءصن –خارجً عن أحد الشركات األجنبٌة المنفذة لمشروع خطوط النمل مؤرب 

سبعة ملٌون وثمانمائة وخمسة وثالثون ألؾ وأربعمائة وثمانٌة وثمانون  968256488
وأربعة  ناثنان وستون ملٌون وأربعمائة وسبعون ألؾ ومائتا 6364916314دوالر + مبلػ 

وتسعون لاير ٌمنً وتجمٌدها والذي تمكنت المإسسة العامة للكهرباء من مصادرته فً 
 م.3106منتصؾ عام 

 
واستكمال  التحري والتحمٌك فً لضٌة تهرب ضرٌبً إلحدى شركات الهاتف النمال -2

اإلجراءات فٌها وإحالتها إلى نٌابة األموال العامة المختصة فً لضاٌا الفساد وأصدرت 
ً احترازٌاً بتجمٌد ما ٌعادل حجم التهرب الضرٌبً من أرصدة الشركة  الهٌئة لراراً إجرائٌا

( تسعة وثالثون ملٌار وخمسمائة 21658269146096لػ )بٌعادل م فً البنون المحلٌة بما
 وثالثة وثمانون ملٌون وسبعمائة وأربعة ألؾ ومائة وستة وسبعون لاير.

 

التحري والتحمٌك فً استٌالء وتسهٌل استٌالء إحدى شركات المطاع الخاص التابعة ألحد  -4
رت الهٌئة لرارات حٌث أصد رجال األعمال على أراضً الدولة فً منشآت رأس عٌسى

احترازٌة وإجرائٌة بإلؽاء اإلجراءات المخالفة للمانون ومشروع العمد مع شركة النفط 
( ستة ملٌون وسبعة 661296649واستعادة أراضً الدولة المستولى علٌها البالػ مساحتها )

( مائة وخمسة وثالثون 0256861بما ٌعادل ) 3وثالثون ألؾ وستمائة وسبعة وأربعون م
وثمانمائة وستون لبنة وتسلٌمها مع المنشؤة إلى شركة النفط الٌمنٌة إللامة مشروع ألؾ 

 مٌناء نفطً وخزانات وأنابٌب ضخ وإحالة ملؾ المضٌة إلى نٌابة األموال العامة.
 

التحري والتحمٌك فً لضٌة االستٌالء على أراضً الدولة فً حرم مطار الحدٌدة الدولً  -5
متهماً  021حٌث تم تجمٌد أرصدة أكثر من  ومواطنٌنمن لبل عسكرٌٌن ورجال أعمال 

والتجار, بؽٌة التولؾ عن االعتداءات ورفع أٌدٌهم من أراضً  نمن المدنٌٌن والعسكرٌٌ
المطار كما تم إزالة سور ما ٌسمى بنادي الهالل الرٌاضً الذي تم استمطاع أرضٌته من 

( أربعمائة وتسعون 4116111لبل أحد رجال األعمال من أراضً حرم المطار بمساحة )
وكذا إزالة سور األراضً المستمطعة بصورة ؼٌر لانونٌة لما ٌسمى بالمدٌنة  3ألؾ م

وإعادتها إلى أراضً حرم المطار وتوجٌه  3( ملٌون م061116111الرٌاضٌة لمساحة )
هٌئة الطٌران المدنً بتسوٌر المناطك المفتوحة من أراضً حرم المطار من الجهة الجنوبٌة 

( اثنان ملٌون 365116111تجاه خط الدرٌهمً ومن االتجاه الشرلً لمساحة تزٌد عن )ا
 طوالً تمرٌباً. 3وخمسمائة ألؾ م
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وتم تورٌد أكثر  التحري والتحمٌك فً لضٌة اختالس للمال العام فً مكتب ضرائب م/ تعز -6
 ( لاير.31161116111من )

 
 الحسٌنٌة –التحري والتحمٌك فً االختالالت التً صاحبت تنفٌذ مشروع طرٌك ذمار  -9

صرؾ أمر تؽٌٌر كان سٌتم صرفه بدون مسوغ  وتوجٌه وزارة األشؽال العامة بتولٌؾ
  ( تسعة ملٌون وستمائة ألؾ دوالر.166116111لانونً ألحد الشركات المنفذة بمبلػ )

 

 ك بتورٌد زٌوت وشحوم للطائرات بوزارة الدفاعالتحري والتحمٌك فً البالغ المتعل -8
 ( أثنٌن ملٌون دوالر إلى خزٌنة الدولة.361116111واستعادة مبلػ )

 

لاموا باستٌراد أفراد التحري والتحمٌك فً تهرٌب عدد من شركات المطاع الخاص و -1
ث تم عبر منطمة رأس عٌسى ومٌناء الحدٌدة حٌ م3102المشتمات النفطٌة خالل العام 

( خمسة ملٌار وسبعمائة وأربعة ملٌون ومائة وسبعون 5691460916022تحصٌل مبلػ )
( مائة وأربعة وثمانون ألؾ وتسعمائة 0846199ألؾ ومائة وثالثة وثالثون لاير من كمٌة )

( ملٌار وخمسمائة وسبعة وستون 0656962126693وسبعة وسبعون طن دٌزل وكذا مبلػ )
ألؾ وستمائة واثنان وسبعون لاير من الكمٌات التً تم إدخالها من ملٌون وثالثمائة وثالثة 

 جمرن مٌناء الحدٌدة بالتنسٌك مع جهاز األمن المومً ووكٌل مصلحة الضرائب.
 

توجٌه مصلحة الضرائب بتحصٌل بمٌة الرسوم الضرٌبٌة المستحمة على إحدى  -01
الضرائب فً العام وتورٌدها إلى حساب مصلحة  م3102شركات الهاتف النمال عن العام 

 ن( أربعة ملٌار وسبعمائة وأربعون ملٌون ومائتا4694163456006م بإجمالً مبلػ )3105
وخمسة وأربعون ألؾ ومائة وستة عشر لاير بالتنسٌك مع وحدة جمع المعلومات المالٌة 

 ومصلحة الضرائب.
 

العالً التحري والتحمٌك فً تورٌدات إحدى الشركات األجنبٌة لتجهٌزات المعهد  -00
أربعة ملٌون وسبعمائة وستة وثمانون  (469866444وتولٌؾ صرؾ مبلػ ) الٌمنً الكوري

 ألؾ وأربعمائة وأربعة وأربعون دوالر.
 

مع حمولتها من  وأوشن لٌدي  CHOO HOالتحري والتحمٌك فً تهرٌب سفٌنتٌن  -03
الشركة  المشتمات النفطٌة رؼم دفع لٌمتها وإحالة المتهمٌن الضالعٌن فً المضٌة مع

المالحٌة إلى محامً عام نٌابات األموال العامة حٌث بلػ حجم الضرر بالمال العام 
( ثالثة وأربعون ملٌون ومائة وسبعة وثالثون ألؾ ومائتان وسبعون دوالر 4260296391)

مع تجمٌد أرصدة الشركات الضالعة فً المضٌة بما ٌعادل حجم الضرر بالتنسٌك مع نٌابة 
المختصة بمكافحة الفساد ووحدة جمع المعلومات المالٌة وكذا حجز ما ٌمدر األموال العامة 

( أربعة وعشرون ألؾ ومائة وثمانون طن من المشتمات النفطٌة فً خزانات 346081بـ )
منشآت شركة النفط الٌمنٌة على ذمة التحمٌك فً المضٌة, وإحالة المضٌة إلى نٌابة األموال 

 م31/10/3109بتارٌخ العامة باألمانة 
 

استكمال إجراءات التحري والتحمٌك فً لضٌة فساد واستٌالء وتسهٌل االستٌالء على  -02
فً تورٌدات إحدى المإسسات  المال العام واإلثراء والكسب ؼٌر المشروع وؼسل األموال

( ثالثمائة وأربع 23464366111العامة حٌث بلػ إجمالً حجم الضرر بالمال العام فٌها )
( أربعة وثالثون ألؾ 246185وأربعمائة وستة وعشرون ألؾ + مبلػ )وعشرون ملٌون 

 وخمسة وثمانون دوالر, وإحالة الملؾ إلى نٌابة األموال العامة المختصة بمضاٌا الفساد.
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واستكملت  م3102التحري والتحمٌك فً لضٌة أحد مصانع األسمنت فً بداٌة العام  -04
العامة المختصة فً لضاٌا الفساد وأصدرت  اإلجراءات فٌها وإحالتها إلى نٌابة األموال

ً بحجز مبلػ  ً احترازٌا الهٌئة ونٌابة األموال العامة المختصة بمضاٌا الفساد لراراً إجرائٌا
 ( ملٌار ومائة وخمسون ملٌون لاير.0605161116111)

 

التحري والتحمٌك حول المبالػ المنصرفة من حسابات وزارة الخارجٌة والمنصلٌات  -05
( أربعة عشر 04611161116111بؽٌر وجه حك وكذا أرصدة العهد البالؽة ) هاالتابعة ل

 ( مائتان ملٌون دوالر.31161116111ملٌار لاير ولرابة )
 

فحص ومراجعة وحصر للمبالػ من الرسوم الضرٌبٌة المستحمة للدولة تموم الهٌئة ب -06
حجم المبالػ  التً لم ٌتم تحصٌلها فً مصلحة الضرائب والتً ٌبلػ لعدد من الشركات

( ثالثون ملٌار وستمائة وأربعة 21665465816924المتهرب عن دفعها وتحصٌلها مبلػ )
وخمسون ملٌون وخمسمائة وتسعة وثمانون ألؾ وسبعمائة وأربعة وثالثون  لاير ومبلػ 

وستمائة واثنان وسبعون  ( اثنا عشر ملٌون وتسعمائة واثنان وسبعون ألؾ0361936693)
( اثنان وثالثون ألؾ وسبعمائة وسبعة وتسعون لاير سعودي ومبلػ 236919دوالر ومبلػ )

 .( تسعة وثالثون ألؾ وثالثمائة وتسعة وخمسون ٌورو216251)

 -انقضبٌب انتً تى انتصذي نهب واتخبر عذد يٍ اإلجراءاث فٍهب يٍ قبم انهٍئت إدارٌبً:

 
ً فً عدد من المضاٌا المنظورة  أمامها والتً كان من شؤنها تكبٌد لامت الهٌئة بالتصرؾ إدارٌا

 -الخزٌنة العامة للدولة مبالػ طائلة على النحو التالً:
ولؾ صرؾ تعوٌضات وفوارق أسعار ؼٌر لانونٌة فً عدد من منالصات الكهرباء بمبلػ  -0

 ملٌون دوالر. 38
تم تولٌؾ جباٌة ما ٌسمى حساب لفوارق الذي تم فرضه فً بعل المحافظات على  -3

ً بوالع المواطنٌن فو ً لانونا من لٌمة الزكاة واألمر % 01ق حساب الزكاة المستحمة شرعا
 بتورٌد األرصدة المالٌة والمودعة فً هذا الحساب إلى حساب الحكومة العام.

 
ولؾ التالعب بالمرتبات والمستحمات الشهرٌة الخاصة بالطالب المبتعثٌن فً الخارج من  -2

الثمافٌة فً وزارة التعلٌم العالً ومراجعتها  خالل تصدي الهٌئة لموضوع عهد الملحمٌات
ومتابعة تصفٌتها بعد أن تبٌن لها وجود العدٌد من االختالالت فً البعثات والملحمٌات 
الثمافٌة وتراكم العهد المالٌة لدٌها مما أدى إلى األضرار بمصالح المبتعثٌن من الطالب فً 

 الخارج.
 

زنة الدولة ومن الشركات والمإسسات ولؾ عملٌة الصرؾ المالً المزدوج من موا -4
الخاضعة إلشراؾ الوزراء حٌث لامت الهٌئة فً ضوء نتائج المتابعة والدراسة ولهذا 
الموضوع باستصدار لرار من لبل مجلس الوزراء بولؾ عملٌة الصرؾ وتعمٌمه من لبل 

 وزارة الخدمة المدنٌة على جمٌع الوزارات والمإسسات.
 

الممنوعة من  العاللة لمنع دخول المبٌدات الخطرة شدٌدة السمٌةالتصدي من الجهات ذات  -5
 التداول إلى البالد.
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 ً : المضاٌا التً تم إحالتها لنٌابة األموال العامة االبتدائٌة الثانٌة المختصة سادسا

 بمضاٌا الفساد
 

 ( لضٌة إلى نٌابة األموال العامة32م بإحالة عدد )3106 -3102ل الفترة لامت الهٌئة خال
د الستكمال اإلجراءات من لبل المتهمٌن فً لضاٌا االبتدائٌة الثانٌة المختصة فً مكافحة الفسا

 الفساد تمهٌداً للتصرؾ فٌها من لبل المحكمة.

 حفظها سابعاً: المضاٌا التً تم

( لضٌة من المضاٌا 29م بحفظ أكثر من )3105-3102لامت الهٌئة خالل الفترة من 
لعدم االختصاص أو لعدم وجود جرم من جرائم الفساد أو لعدم توفر األدلة المعروضة علٌها إما 

 أو لثبوت الدعوى أنها كٌدٌة.

 (ثامناً: تشخٌص الوالع العملً ) االختالالت والتجاوزات والسلبٌات
 

علٌه الهٌئة الوطنٌة العلٌا لمكافحة الفساد وأثناء ممارسة مهامها فً  لفتمن خالل ما و
والتحمٌك والرلابة فً لضاٌا الفساد والمال العام نستطٌع المول أن هنان العدٌد من  التحري

االختالالت والسلبٌات فً وحدات الجهاز اإلداري للدولة والمطاعٌن العام والمختلط خصوصاً 
االٌرادٌة منها االتصاالت والنفط والؽاز والضرائب والجمارن أدت إلى المطاعات االلتصادٌة 

انتشار ظاهرة الفساد وإهدار المال العام واالستٌالء علٌه وتسهٌل االستٌالء علٌه وضٌاع معظم 
, موارد الدولة بسبب تمصٌر المائمٌن علٌها وتفرٌطهم بها لتحمٌك منافع مادٌة ومصالح شخصٌة

 (. 01 – 04لتفصٌلً تحدٌد تلن االختالالت من الصفحات ) ولد تضمن التمرٌر ا

تاسعاً: المالحظات األولٌة للهٌئة الوطنٌة العلٌا لمكافحة الفساد على تعدٌالت بعض 

 التشرٌعات الضرٌبٌة
 

( 23( المرفك بالمانون رلم )2أوالً: مالحظات الهٌئة على تعدٌل بعض بنود الجدول رلم )

م بشؤن الضرٌبة العامة على المبٌعات 3110( لسنة 01للمانون رلم )م المعدل 3112لسنة 

 م بشؤن ضرائب الدخل.3101( لسنة 01وتعدٌل بعض مواد المانون رلم )

 ً ت و بشأٌ انضرٌب0991( نسُت 32أحكبو انقبَىٌ رقى ) يالحظبث انهٍئت عهى تعذٌم بعض :ثبٍَب

 .عهى استخذاو انًركببث واَنٍبث

وقد تضمن التقرير التفصيلي مالحظبت الهيئة على تعديالت بعض التشريعبت الضريبية في 

 (. 52 – 91الصفحبت ) 
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 : أنشطة الهٌئة فً مجال اإلعالم والتوعٌة والتثمٌفاً عاشر

 

 -مجال المتابعة اإلعالمٌة: -0

 

ً ألحكام  االهٌئة على أعمال مهامها واختصاصاتهحرصت  فً مجال المتابعة اإلعالمٌة وفما

( من لانون مكافحة الفساد المشار إلٌه سلفاً من خالل رصد ومتابعة كل ما ٌنشر فً 34المادة )

وسائل اإلعالم المرئٌة والمسموعة والممروءة والموالع االلكترونٌة الرسمٌة والحزبٌة 

 .والمستملة

 -مجال التوعٌة والتثمٌف:  -3

 

على تفعٌل مهامها واختصاصها فً مجال التوعٌة والتثمٌؾ والمشاركة  حرصت الهٌئة

المجتمعٌة والمتابعة اإلعالمٌة فً تعزٌز الشفافٌة والنزاهة ومكافحة الفساد والولاٌة منه تنفٌذاً 

( التً نص على أن تتولى الهٌئة ) التنسٌك مع وسائل اإلعالم 8( من المادة )00ألحكام الفمرة )

( 84مع وتبصٌره بمخاطر الفساد وآثاره وكٌفٌة الولاٌة منه ومكافحته(, والمادة )لتوعٌة المجت

من الالئحة التنفٌذٌة لذات المانون التً نصت على أن )تعنى الهٌئة بشكل خاص بتوجٌه خطاب 

إعالمً وتثمٌفً على صعٌد اإلدارة العامة والمجتمع وفئاته ومنظماته المختلفة كمهمة أساسٌة 

 الفساد (.للولاٌة من 

 

 إحٌاء وتنظٌم فعالٌات االحتفال بالٌوم العالمً لمكافحة الفساد: -2

 

دٌسمبر من كل  1حرصت الهٌئة على إحٌاء الٌوم العالمً لمكافحة الفساد الذي ٌصادؾ ٌوم 

م من 3112أكتوبر  20( المإرخ 58/4عام بناء على لرار الجمعٌة العامة لألمم المتحدة رلم )

 األمم المتحدة لمكافحة الفساد. اتفالٌة

 

 الحمالت التوعوٌة والتثمٌفٌة: -2

م لؽرس لٌم الشفافٌة 3109ٌناٌر  1تم تدشٌن الحملة التوعوٌة والتثمٌفٌة السادسة بتارٌخ 

والتربٌة والتعلٌم, والنزاهة لدى طالب وطالبات الثانوٌة العامة بالتعاون مع وزارة الثمافة 

خطب جمعة  01مكاتب األولاؾ فً مختلؾ المحافظات تم إلامة أكثر من وكذلن بالتعاون مع 

 للتعرٌؾ حول مخاطر الفساد على المجتمع وسبل مكافحته.



00 
 

عشر: التحالفات واالتفالٌات مع الشركاء المحلٌٌن من أطراف المنظومة حادي ال

 الوطنٌة للنزاهة
 

بتولٌع العدٌد من التحالفات  م3106 –م 3102فً هذا اإلطار لامت الهٌئة خالل الفترة 

واالتفالٌات مع شركاء الهٌئة من أطراؾ المنظومة الوطنٌة للنزاهة وبما من شؤنه دعم الهٌئة 

وتعمٌك أواصر التعاون المشترن بٌن مختلؾ الجهات فً تعزٌز مبادئ الحكم الرشٌد والحد من 

فً الجهود الرامٌة لمكافحة انتشار الفساد ودرء مخاطره وتعزٌز الشراكة الفاعلة والحمٌمٌة 

 -الفساد والولاٌة منه حٌث تتوزع تلن التحالفات حسب األعوام على النحو التالً:

( اتفالٌات 8م تم التولٌع على عدد )3104أطراؾ المنظومة الوطنٌة للنزاهة وخالل العام 

أخٌرا تم ( اتفالٌة شراكة واحدة و0تم التولٌع على عدد) 3105ومذكرات تفاهم وخالل العام 

 ( مذكرتٌن تفاهم وشراكة.3م التولٌع على عدد )3106خالل الربع األول من العام 
 

 : مجال التدرٌب والتؤهٌل وبناء المدراتعشر نًالثا
 

لامت الهٌئة عبر مركز التدرٌب بتنفٌذ العدٌد من الدورات وورش العمل خالل الفترة 
 دورة تدرٌبٌة. (00م حٌث بلػ عدد الدورات التدرٌبٌة )3106-م3102

 : الفعالٌات بالشراكة مع منظمات المجتمع المدنًعشر لثالثا
 

بعمد العدٌد من اللماءات التشاورٌة واإلسهام فً تنظٌم  ًلامت الهٌئة عبر لطاع المجتمع المدن

العدٌد من الفعالٌات بهدؾ تعزٌز الشراكة بٌن منظمات المجتمع المدنً والهٌئة, والتنسٌك مع 

شركة  –عدد من المإسسات الحكومٌة لتنفٌذ دورات تدرٌبٌة توعوٌة ومنها )الؽرفة التجارٌة 

نمابة وزارة الشئون االجتماعٌة(, كما لام  –زارة الثمافة نمابة و –كمران للصناعة واالستثمار 

المطاع بزٌارة عدد من منظمات المجتمع المدنً للمطاع, والتعرؾ على أنشطتهم والتنسٌك معهم 

لدورات توعوٌة فً مكافحة الفساد منها )منظمة شباب خوالن _ منظمة شفافٌة وبناء(, 

لمكافحة الفساد فً المركز الثمافً ٌوم الثالثاء  والمشاركة الفاعلة للتحضٌر للٌوم العالمً

 م.1/03/3104

 الدورات التدرٌبٌة:

 Youth For Human( مشارن ومإسسة 34استهدؾ المطاع مإسسة الرفماء التنموٌة لعدد )

حٌث تم التدرٌب على الحكم الرشٌد ولوانٌن مكافحة الفساد, ؼسٌل األموال, ( مشاركٌن.1لعدد )

 لومة, ومكافحة الفساد فً المانون الٌمنً.الحصول على المع
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 : المشاركات الداخلٌة والخارجٌة اإلللٌمٌة والدولٌةالرابع عشر

 

بلػ  و ,م فً العدٌد من المحافل اإلللٌمٌة والدولٌة3106 -م3102شاركت الهٌئة خالل الفترة 

 :( مشاركة إللٌمٌة ودولٌة تراوحت بٌن35عدد المشاركات أكثر من )

 وزٌارات لهٌئات نظٌرة.,ودورات تدرٌبٌة  ,وورش عمل ,مإتمرات دولٌة 

 : التعاون الدولً مع المنظمات والمإسسات الدولٌة المانحةالخامس عشر

 

 تدشٌن مشروع تعزٌز المسائلة والشفافٌة:

 

م مشروع تعزٌز المساءلة فً الٌمن بالتعاون مع أطراؾ 3105ٌناٌر  05دشنت الهٌئة بتارٌخ 

ظومة الوطنٌة للنزاهة المستفٌدة من شركاء الهٌئة فً مكافحة الفساد, ووحدة إدارة المشروع المن

 فً البنن الدولً.

 

 لة والشفافٌة:ءمشروع تعزٌز المسا -

 

مالٌٌن دوالر  6بناء على طلب الحكومة, وافمت إدارة البنن على توفٌر مبلػ ٌصل إلى )

للتنمٌة لدعم الهٌئة الوطنٌة العلٌا لمكافحة الفساد أمرٌكً( من الصندوق االجتماعً االنتمالً 

لتعزٌز النزاهة, والمفول العام للمعلومات  وذلن لتحسٌن وتنفٌذ لانون حك الحصول على 

 المعلومات, وتحالؾ منظمات المجتمع المدنً ضد الفساد لتعزٌز الحكم الرشٌد.

 

األوسط وشمال أفرٌمٌا مكتب األمم المتحدة المعنً بالجرٌمة والمخدرات فً الشرق 

(UNODC): 

 

 مشروع تدرٌب وتؤهٌل كادر الهٌئة: -

 

لامت الهٌئة بإعداد مشروع برنامج تؤهٌل وتدرٌب الكادر المتخصص فً الهٌئة وبناء على 

االحتٌاجات النوعٌة للدورات المتخصصة فً مجال مكافحة الفساد بالتنسٌك مع المختصٌن فً 

مكتب األمم المتحدة المعنً بالجرٌمة والمخدرات فً ولت سابك الهٌئة وتم رفع المشروع إلى 

 م.3102من العام 
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م لام وفد من الهٌئة بزٌارة مكتب األمم المتحدة المعنً بالجرٌمة فً 3104وفً شهر دٌسمبر  -

الماهرة وتم عرل المشروع ومنالشة كل تفاصٌل المشروع وأهمٌة استئنافه حٌث رحبت مدٌرة 

 دة فً الماهرة الزٌارة وأبدت استعدادها التام لدعم جهود الهٌئة فً الٌمن.مكتب األمم المتح

م ابلؽنا من لبل مكتب األمم المتحدة بالموافمة على دعم أنشطة تدرٌبٌة من 3105وفً ٌناٌر  -

 المشروع الممدم لهم وفك خطة زمنٌة.

رة التدرٌبٌة م تلمى لطاع التعاون الدولً دعوة للمشاركة فً الدو3105وفً فبراٌر  -

المتخصصة فً التحمٌمات المالٌة وتجمٌد األصول والتً كان من الممرر تنفٌذها فً ماٌو 

 م.3105

كذلن تلمى لطاع التعاون الدولً دعوة ممترح تنفٌذ ورشتٌن عمل نوعٌة فً الربع الثانً من  -

ٌة حول إعداد العام نفسه تتعلك بكٌفٌة تطوٌر إستراتٌجٌة مكافحة الفساد فً الٌمن, والثان

 م.3101-3105اإلستراتٌجٌة الوطنٌة لمكافحة الفساد 

 

 التعاون والشراكة مع هٌئة مكافحة الفساد المالٌزٌة:

لامت الهٌئة باتخاذ العدٌد من اإلجراءات بشؤن التواصل مع هٌئة مكافحة الفساد المالٌزٌة 

د فً الٌمن وهٌئة مكافحة الفساد بخصوص مذكرة التفاهم بٌن الهٌئة الوطنٌة العلٌا لمكافحة الفسا

 المالٌزٌة.

 لامت الهٌئة بمنالشة التعدٌالت األخٌرة على المذكرة باللؽتٌن العربٌة واإلنجلٌزٌة. -
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: التمٌٌم الذاتً للجمهورٌة الٌمنٌة المتعلك باتفالٌة األمم المتحدة السادس عشر

 لمكافحة الفساد

 لمتحدة للتمٌٌم الذاتً للجمهورٌة الٌمنٌة:آلٌة إعداد تمرٌر استعراض األمم ا

 

تنفٌذاً اللتزامات بالدنا فً اتفالٌة األمم المتحدة فٌما ٌتعلك بالتشرٌعات الموائمة لالتفالٌة 

والهٌئات واألجهزة المعنٌة بمكافحة الفساد, وإعماالً لمرار الدول األطراؾ فً اتفالٌة األمم 

( من اتفالٌة األمم 9, 0/ الفمرة 62, 964بالدنا وفماً للمادة )المتحدة لمكافحة الفساد الستعرال 

 المتحدة.

لامت الهٌئة الوطنٌة العلٌا لمكافحة الفساد بتشكٌل فرٌك خبراء وطنً من الهٌئة والجهات  -

الجهاز  –جهاز األمن المومً  –األخرى فً المنظومة الوطنٌة لمكافحة الفساد ) النٌابة العامة 

وزارة  –وزارة العدل  –الهٌئة العلٌا لرلابة على المنالصات  –المركزي للرلابة والمحاسبة 

لجنة مكافحة ؼسل األموال (,  –وحدة جمع المعلومات فً البنن المركزي  –الخدمة المدنٌة 

 م بتارٌخ3102( لسنة 01حٌث صدر لرار رئٌس الهٌئة الوطنٌة العلٌا لمكافحة الفساد رلم )

م 3104/أ( لسنة 028عضواً والمرار رلم ) 38م بتشكٌل الفرٌك الوطنً من 34/9/3102

بشؤن تحدٌث لرار الخبراء الوطنٌٌن وذلن إلعداد ردود وأجوبة بالدنا على األسئلة المطروحة 

من األمم المتحدة بشؤن استعرال تمٌٌم الجمهورٌة الٌمنٌة لموائمة التشرٌعات واألجهزة المنفذة 

( من االتفالٌة 42( وحتى )05ن الثالث المتعلك بالتجرٌم وإنفاذ المانون للمواد من )للفصلٌ

( من اتفالٌة األمم المتحدة 51( وحتى )44والفصل الرابع المتعلك بالتعاون الدولً للمواد من )

 لمكافحة الفساد.

رٌر ( شرحاً مفصالً عن موضوع تم 20 – 36ولد تضمن التمرٌر التفصٌلً فً الصفحات ) 

 استعرال األمم المتحدة للتمٌٌم الذاتً لبالدنا.

 
 


