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  3102ــ 3102 للفترة مؤشرات أداء الهٌئة الوطنٌة العلٌا لمكافحة الفساد

 محمد الحٌدري قرٌر:ت

نواة لصدور عدد من  ة الفسادعلى االتفاقٌة الدولٌة لمكافحبشأن المصادقة  م5002لسنة  74القانون رقم  ر وصدشكل     

رقم قانون ال،و اإلقرار بالذمة المالٌةم بشأن 5002( لسنة 00رقم )قانون  حٌث صدر المكافحة الفساد، فً مجال  القوانٌن

فتشكلت الهٌئة  بقرار .. الوطنٌة العلٌا لمكافحة الفساد بشأن مكافحة الفساد والذي نص على تشكٌل الهٌئة م،5002 (لسنة03)

المختصة بقضاٌا الفساد المحالة من .. وانشئت نٌابة االموال العامة الثانٌة كهٌئة مستقلة تعنً،  م5004فً ٌولٌو  جمهوري

 . م5007-5000لألعوام  وطنٌة لمكافحة الفساداستراتٌجٌة ووضعت الهٌئة، 

 سواء فً مجال، 5002ــ 5000اهم مؤشرات االداء للهٌئة الوطنٌة العلٌا لمكافحة الفساد للفترة  فً هذا التقرٌر نتناول

 ،تعاملت معها الهٌئة نت تحري وتحقٌق واحالة الى النٌابة او الحفظقضاٌا الفساد التً ى والبالؼات التً تلقتها الهٌئة والشكاو

الهٌئة فً الجانب التشرٌعً  الذمة المالٌة،وما قامت بهات اقراروفً مجال ،الهٌئة فً استرداد االموال والجهود التً بذلتها

المجال التوعوي والمشاركة المجتمعٌة وتعزٌز جهود الشراكة مع منظمات  سة للتشرٌعات ومواءمتها،وفًارمن د والقانونً

والمالمح الرئٌسٌة لتوجهات المجتمع المدنً وفً مجال التعاون الدولً، واهم التحدٌات والصعوبات التً تواجه عمل الهٌئة،

 العمل المستقبلً للهٌئة.

 ػجال اغشعاوى واغبالضات :

عدد  ( بالغ وشكوى منها 202)م 5002 الربع الرابع من العام  م ـ وحتى5000العام الرابع من الربع تلقت الهٌئة خالل       

تشكل ومخالفات للقانون تضمنت اختالالت   5002فً العام  ( بالغ وشكوى000)وعدد  5007( بالغ وشكوى فً العام 737)

لمباشرة النظر فٌها فٌما الزال عدد منها قٌد الدراسة لدى دائرة ، تم احالتها الى  قطاعات الهٌئة المختلفة حال ثبوتها جرائم فساد

عبر  المختلفة فً وسائل اإلعالم من واقع ما ٌنشر ا  بالؼ ( 047)   البالؼات والشكاوى  . كما تم عبر قطاع االعالم رصد

 . ادارة المتابعة فً قطاع االعالم

:ػجغس اغكيئةكا ظضايا ؼاظش  

( قضٌة  243والتً بلؽت ) المعنٌة  قامت الهٌئة بالنظر فً العدٌد من البالؼات والشكاوى المرفوعة من قطاعات الهٌئة     

حٌث  ..( قضٌة ادارٌة تتعلق بالبناء المؤسسً وتصرٌؾ االعمال االدارٌة والفنٌة  757)  وعدد فساد ( قضٌة 522منها عدد )

 % قضاٌا ادارٌة.25% قضاٌا فساد و03بلؽت نسبة قضاٌا الفساد الى القضاٌا االدارٌة 

 

 

 

 

 

  ؼيابة:تم احاغتكا اغى اغ ظضايا

 مجلس الهيئةعدد القضبيب التي نبقشهب 
 م العــــبم

 ق ـ الفسبد ق ـ ادارية اإلجمبلي

 ـ1 3112 11 99 111

 ـ3 3118 111 382 831

 ـ2 3111 13 91 182

 اإلجمبلي 311 838 919



2 
 

( قضٌة إلى نٌابة االموال العامة االبتدائٌة الثانٌة المختصة 50م بإحالة عدد )5002ــ 5000الهٌئة خالل مرحلتها الثانٌة  احالت

 .تصرؾ فٌها من قبل المحكمةفً مكافحة الفساد الستكمال االجراءات قبل المتهمٌن فً قضاٌا الفساد تمهٌدا  لل

  :تم حفظكا طي ػجغس اغكيئة ظضايا  

لعادم االختصااص او  مهاا اماا( قضٌة من القضاٌا المعروضة اما00م بحفظ اكثر من )5002ــ 5000الفترة قامت الهٌئة خالل 

  .كٌدٌة او ألنهالعدم وجود جرم من جرائم الفساد او لعدم توفر االدلة  لثبوت الدعوى 

    :األػوال اغػستردة

اتخاذ " (00فً الفقرة ) تنص( من قانون مكافحة الفساد التً 3المادة ) ألحكاموفقا  لمهام واختصاصات الهٌئة إعماال

".. فقد بلػ ةاإلجراءات والتدابٌر الالزمة السترداد األموال والعائدات الناتجة عن جرائم الفساد بالتنسٌق مع الجهات ذات العالق

، وأراضً ( الؾ دوالر 050( ملٌون و)00لػ )( ملٌون لاير تقرٌبا، ومب443( ملٌار و)00مبلػ ) ما تم استرداه من اموال 

 تقرٌبا . ( لاير500.000.000لٌون لاير )م.وما هو قٌد التورٌد الى الخزٌنة العامة مبلػ مائتٌن ( 5م7,527,647)بمساحة 

مائة وثمانٌة ملٌار  وهناك العدٌد من القضاٌا والبالؼات الواردة الى الهٌئة والتً هً قٌد الدراسة ٌقدر حجم الضرر فٌها بمبلػ

 ( ملٌون دوالر تقرٌبا.207)خمسمائة واربعة ملٌون دوالر ( ملٌار لاير تقرٌبا، ومبلػ 003) لاير
 المبالػ المستردة:تلك هنا جدول ٌوضح 

لقضبيب التي تصدث هلب اهليئت بضبط وحجز واسرتداد وهصبدرة األهوال املتحصلت هن جرائن جدول ا
 م4102-4102الفسبد خالل الفرتة 

 

 ما ٌتم دراسته:

( 215( ملٌةار   تقرٌبةاو ومبلة   011العدٌد من القضاٌا والبالغات الواردة الى الهٌئةة بحمةم ضةرر ٌقةدر بمبلة   

 ملٌون دوالر تقرٌبا.

 ما تم استرداده:

( الةةةو دوالرو وأراضةةةً بمسةةةاحة 032( ملٌةةةون و 00( ملٌةةةون   تقرٌبةةةاو ومبلةةة   771( ملٌةةةار و 00مبلةةة   

 (  3م7,527,647 

 لبنة تقرٌباو وبٌان ذلك فٌما ٌلً:(169,388ما ٌعادل  

 ضرٌبً . دوقائع فسا –( ملٌون   311  -

 مشتقات نفطٌة. –التهرب الممركً والضرٌبً  –( ملٌون   370( ملٌار و 2  -

 مادة الدٌزل . –رسوم ممركٌة  –( ملٌون   267( ملٌار و 0  -

  ( ملٌون   .751( ملٌار و 5  -

 الحد المشروعات. الشركات االمنبٌة المنفذةاحدى  –( الو دوالر032( ملٌون و 9  -
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لقضبيب التي تصدث هلب اهليئت بضبط وحجز واسرتداد وهصبدرة األهوال املتحصلت هن جرائن جدول ا
 م4102-4102الفسبد خالل الفرتة 

 

 تورٌد زٌوت وشحوم. -ملٌون دوالر  (3  -

 .(لبنة تقرٌبا169,388( ما ٌعادل   3م7,527,647أراضً بمساحة   -

 قٌد التورٌد الى الخزٌنة العامة:

  دٌزل - وممركٌة ضرٌبٌة رسوم –( ملٌون   311   -

 اغذػة اغػاغية:اظرارات   

م بشان 5002( لسنة  00احكام ونصوص القانون رقم )عبر قطاع الذمة المالٌة ضمن اولوٌات مهامها تفعٌل وضعت الهٌئة 

من المهام واألعمال فً مجال تلقً  إنجاز العدٌداستكمال م  5002ــ  5000الفترة االقرار بالذمة المالٌة حٌث تم خالل 

وإرسال العملٌة.فً كافة الجهات الحكومٌة باتخاذ العدٌد من االجراءات إقرارات الذمة المالٌة ومتابعة المشمولٌن بالقانون 

رسائل تذكٌر بموعد تسلٌم اإلقرار الثانً والثالث والرابع مرفق بها استمارة اإلقرار بالذمة المالٌة لكل موظؾ فً الجهاز 

مع استالم ن قانون اإلقرار بالذمة المالٌة،( م7اإلداري للدولة على المستوى المركزي والمحلً الخاضعٌن ألحكام المادة رقم )

وحتى   5004لقاها القطاع خالل الفترة حٌث بلػ اجمالً اقرارات الذمة المالٌة التً ت مة المالٌة للمراحل الخمسالذإقرارات 

 للمراحل الخمس. ا( اقرار53325عدد ) م5002منتصؾ ماٌو 

 ػجال اغتشريعيات واغقواؼين:
ضمن جهود الهٌئة فً إصالح واصدار المنظومة التشرٌعٌة فً مكافحة الفساد للقوانٌن ذات العالقة بمكافحة الفسااد بماا ٌتاواءم  

م مان الهٌئاة وشاركاؤها فاً المنظوماة 5000مع اتفاقٌة األمم المتحدة لمكافحة الفساد،فقد تم تشكٌل فرٌق خبراء وطنً فً عاام 

نٌابة العاماة وجهااز الرقاباة والمحاسابة والهٌئاة العلٌاا للرقاباة علاى المناقصاات، ورئاساة الجمهورٌاة الوطنٌة لمكافحة الفساد : ال

ق بموائماة التشارٌعات الوطنٌاة وجهاز األمان القاومً ووحادة جماع المعلوماات المالٌاة وذلاك إلعاداد تقرٌار التقٌاٌم الاذاتً المتعلا

كافحة الفساد.وقد تم إعداد التقرٌر ومشاركة وفد خبراء الهٌئة فً أواخر ٌناٌر ٌن الثالث والرابع من اتفاقٌة األمم المتحدة لمللفصل

م فً أبوظبً لمناقشة التقرٌر مع الدولتٌن المستعرضتٌن وهما دولة اإلمارات العربٌة المتحدة ودولة ساوتومً وبرنسبً. 5002

م وكاذلك النساخة النهائٌاة مان 5002اكتاوبر  53ة فاً وتم االتفاق على النسحة النهائٌة للملخص التنفٌذي مع مكتب األمم المتحد

 م. 5002فبراٌر  0التقرٌر التفصٌلً فً 

والذي تبٌن من خالل تقٌٌم األمم المتحدة للتقرٌر أن الٌمن قد قطعت شوطا  كبٌرا  فً مكافحة الفسااد ساواء مان حٌاث التشارٌعات 

التحقٌق والمالحقة القانونٌة والقضائٌة وحجم القضاٌا التً تم التصدي المتعلقة بمكافحة الفساد أم من خالل التدابٌر اإلجرائٌة فً 

 لها من قبل نٌابة األموال العامة أو هٌئة مكافح الفساد واألموال المستردة للخزٌنة العامة.

 غجؼة تقييم اغتشريعات:  

شكلت الهٌئة عبر قطاع التشرٌعات وتطوٌر النظم لجنة خاصة تعمل على دراسة وتقٌاٌم التشارٌعات المتعلقاة بمكافحاة الفسااد    

  ..اتفاقٌة مكافحة الفسادمع من الناحٌة اإلجرائٌة والموضوعٌة بما ٌتوافق واقتراح تطوٌرها بهدؾ مواءمتها 
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بحساب األولوٌاة واألهمٌاة وأقارت اللجناة خطاة  ن ثم تقسٌمها إلى ثاالث مجموعااتوم تحدٌد القوانٌن المستهدفةب  وقامت اللجنة

 العمل المنظمة لمهامها وكٌفٌة تنفٌذها ووفقا  للمحاور التالٌة:

  المحور األول: ٌنصب على قوانٌن الممموعة األولى واألساسٌة:

فً هذا المحور على دراسة وتقٌٌم القوانٌن األساساٌة ذات االرتبااط الوثٌاق باألحكاام الخاصاة باتفاقٌاة  المجموعةتقتصر مهمة و

 حددت بثمانٌة قوانٌن. -مكافحة الفساد 

 المحور الثانً: قوانٌن الممموعة الثانٌة:

القوانٌن والااانظم المالٌاااة ونظااام المشاااترٌات والمناقصاااات والمزاٌااادات الحكومٌاااة ونظااام إدارة الماااوارد بااا ارتااابط هاااذا المحاااور

وذلاك قصاد واالستخدامات والممتلكات العامة وتطوٌر آلٌات الرقابة بمختلاؾ أنواعهاا ومعااٌٌر المحاسابة والمراجعاة المحاسابٌة 

 وحددت بتسعة قوانٌن.امالت االقتصادٌة والمالٌة واإلدارٌة النزاهة والشفافٌة والمساءلة فً المع مبادئإرساء وتعزٌز 

 المحور الثالث: قوانٌن الممموعة الثالثة:

تعزٌز مبدأ الكفاءة  بؽرضوالوصول إلى المعلومات  ص هذا المحور لدراسة وتقٌٌم واقتراح تطوٌر نظم التوظٌؾخص  

مبدأ الشفافٌة فً الوظٌفة العامة ومنع تضارب المصالح بٌنها  وكذا تعزٌزوالجدارة واإلبداع فً تولً مناصب الوظٌفة العامة 

الدور الرقابً المتعلقٌن بإجراءات حصول المواطنٌن على المعلومات وتفعٌل التدابٌر الوقائٌة ،وتفعٌل  وبٌن القائمٌن علٌها،

 .قوانٌنثمانٌة وتبسٌط إجراءات وصولهم إلى السلطات المعنٌة وتشمل 

 : ػجال اغتعاون اغدوغي
تحرص الهٌئة على تعزٌز مجاالت التعاون والتنسٌق مع المؤسسات والمنظمات الدولٌة  المعنٌة بمساندة الجهود الوطنٌة  فً 

أول والذي ٌعد )مشروع تعزٌز المساءلة فً الٌمن ( بتموٌل من البنك الدولً الهٌئة  نتدش وفً هذا المجال مكافحة الفساد..

والذي صمم على اساس لنزاهة الوطنٌة لمنظومة اطراؾ ال مع الشركاء المحلٌٌن الذٌن ٌمثلون مشروع من نوعه سٌنفذ بالتعاون

تعزٌز مبدأ المساءلة فً المؤسسات   والذي ٌهدؾ الى  .5007ٌنفذ خالل ثالث سنوات ابتداء من الربع الرابع لسنة  ان 

دعم  و،ٌة الوطنٌة وخطة عمل المساءلة والنزاهةدعم تنفٌذ االستراتٌجواحتوى المشروع على صالثة مكونات هً: الحكومٌة

 .تنفٌذ قانون حق الحصول على المعلومات

دعم تحالؾ منظمات المجتمع المدنً ضد الفساد من اجل تعزٌز مبادئ الحكم الرشٌد وتنفٌذها فً سبع قطاعات رئٌسٌة وهً ) و

 (.والخدمة المدنٌة والقضاء والحماٌة االجتماعٌة، والكهرباء، التعلٌم االساسً والصحة والمٌاه،
 :واغػشارعة اغػجتػعية اغتوصية واغتثقيف

الهٌئة الى تعزٌز اسس الشراكة مع مختلاؾ وساائل االعاالم عبار بارامش وانشاطة  تدرٌبٌاة وتوعوٌاة تهادؾ الاى اهتماام  تعمل  

عبر إنتاا   فالشاات مناه ومكافحتاه.وآثااره وكٌفٌاة الوقاٌاة وسائل االعالم بجهود مكافحاة الفسااد والتوعٌاة المجتمعٌاة بمخااطره 

،وفعالٌات فنٌااة وثقافٌااة،من مساارحٌات إنتااا  رٌبورتااا  تعرٌفااً بالهٌئااةو،توعوٌااة تعاارض عباار القنااوات التلفزٌونٌااة الحكومٌااة 

تشاجٌعٌة للمبادعٌن الشاباب فاً مجاال الرسام   ومعارض رسوم كارٌكاتٌر اتظم عبرها مسابقات ألفضال اللوحاات وامانح جاوائر

والتً تعالش الكثٌر مان الجواناب المتعلقاة بمظااهر الفسااد وطارق مكافحته..فضاال عان البارامش التلفزٌونٌاة كاللقااءات والنادوات 

ذاعة فً بث اال عبر اذاعة صنعاءو وحمالت التوعٌة لطالب المدارس،والحلقات النقاشٌة التلفزٌونٌة مع المعٌٌن بمكافحة الفساد.

والشااباب والماارأة  ٌن،والتربااوٌتدرٌبٌااة لالعالمٌٌن ودوراتبمناساابة الٌااوم العااالمً لمكافحااة الفساااد. SMSالمدرسٌة،ورسااائل 

 ة التراث واسالٌب المحافظة علٌها،حماٌال جوفً م والخطباء والمرشدٌن واالعالمٌٌن.
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كما وقعت الهٌئة على عدد من التحالفات واتفاقٌات  الشراكة مع شركاء الهٌئة من اطراؾ المنظومة الوطنٌة للنزاهة  -

وبما من شأنه دعم الهٌئة و تعمٌق أواصر التعاون المشترك بٌن مختلؾ الجهات فً تعزٌز مبادئ الحكم الرشٌد والحد من 

الفاعلة فً جهود مكافحة الفساد والوقاٌة منه تنوعت تلك التحالفات وفقا لتنوع  تعزٌز الشراكة و أنتشار الفساد ودرء مخاطرة 

 ،وؼٌرها من المجاالت.توعويوارشادي و المؤسسات التً ابرمت معها :التربوٌة وتعلٌمٌة واكادٌمً  وثقافً واعالمً

 ػجتػع اغػدؼي:

المعنٌاة بتعزٌاز مع منظماات المجتماع المادنً تشاورٌة العدٌد من االنشطة كعقد لقاءات الهٌئة عبر قطاع المجتمع المدنً  نفذت 

تنفٌاذ دورات تدرٌبٌاة توعوٌاة والتنساٌق معهام لادورات توعوٌاة فاً وتنظاٌم والشفافٌة والنزاهة والحكم الرشٌد ومكافحاة الفسااد 

 32مشااركا،و  533متدربا ومتدرباة) 700 م 5007عام من الدورات التدرٌبٌة والتوعوٌة  وبلػ عدد المستفٌدٌنمكافحة الفساد.

 مشاركة(. 40مشاركا،و  033) مشاركا ومشاركة 523عدد المستفٌدٌن  بلػ 5002فً عام ومشاركة(.

على تنظٌم العدٌد من البرامش والدورات  اٌضا وفً مجال التدرٌب وبناء القدرات عملت الهٌئة عبر مركز التدرٌب التدريب: 

القوانٌن الضرٌبٌة ومكافحة  فً مجال  دورةحٌث نقذت التدرٌبٌة فً العدٌد من المجاالت وبالتنسٌق مع المؤسسات ذات العالقة..

عم من موظفً رئاسة الجمهورٌة وبد 53موظفا من موظفً الهٌئة اضافة إلى عدد ) 22البرنامش  الضرٌبً استهدؾالتهرب 

بالهٌئة   نفذت عبر مركز المعلومات بالتعاون مع مركز التدرٌبكما ٌوما. 52ل المصلحة وهٌئة مكافحة الفساد لمدة ذاتً من قب

 ( موظفا، ركز البرنامش على اساسٌات التدرٌب فً البحث المتقدم.. 02لعدد )االلكترونً التحري والبحث   فً مجال دورة

 توجكات ػستقبغية غعػل اغكيئة:
على المستوي التنظٌمً واالداري  ووالقانونً والفنً والتقنً  تضع الهٌئة امامها العدٌد من اولوٌات العمل للمرحلة المقبلة 

وغٌرها من  وبناء القدرات وقٌم االداء  وبناء المؤشرات الوطنٌة فً ممال مكافحة الفساد وفً ممال المشاركة الممتمعٌة 

 ومن تلك  المهام:المماالت 

  تنظٌمٌة الهٌكل التنظٌمً للهٌئة فللهٌئةوحٌث تعمل على استكمال اعداد الالئحة الما ٌتعلق بالبنٌة التنظٌمٌة والمؤسسٌة ً

 ضوء طبٌعة المهام واالختصاصات المنوطة بها بما ٌساعد على تحقٌق اداء وتناسق افضل فً مكونات بنٌتها التنظٌمٌة.

 ات والشكاوى وقضاٌا الفسادو واالمراءات المتخذة ازاءها بحٌث تكون شبكة تربط بٌن انشاء قاعدة بٌانات الكترونٌة للبالغ

 القطاعات واالدارات المعنٌة بقضاٌا الفساد.

  بناء قدرات العاملٌن بالهٌئة واكسابهم المعارو والمعلومات الالزمة فً ممال مكافحة الفساد.وكذلك تأهٌل وتدرٌب

 الذٌن ٌمثلون شركاء للهٌئة فً مكافحة الفساد والوقاٌة منه .نظمات الممتمع المدنً المختصٌن فً المؤسسات الحكومٌة وم

 .تعزٌز مهود الهٌئة فً ممال استعادة االموال المترتبة عن ممارسات الفساد واالثراء غٌر المشروع 

 على اعداد مشارٌع  مواصلة دراسة ومرامعة التشرٌعات الوطنٌة المرتبطة بمكافحة الفساد وتعزٌز الشفافٌة ووالعمل

بالنصوص القانونٌة المراد تعدٌلها او استحداثها او الغائها بما ٌسهم فً اصالح المنظومة القانونٌة والتشرٌعٌة من امل 

 تعزٌز مهود مكافحة الفساد.

 .وضع آلٌات تنسٌقٌة تتسم بالفاعلٌة واالستمابة بٌن الهٌئة واطراو المنظومة الوطنٌة للنزاهة 

 مزالتً ستشكل برنامج عمل وطنً تكاملً لكافة 3105-3101االستراتٌمٌة الوطنٌة لمكافحة الفساد  تحدٌث وتطوٌر

 .الشركاء المحلٌٌن والدولٌٌن

 .العمل وفق خطط مزمنة النماز االمراءات المطلوبة تماه قضاٌا الفساد واالحالة الى النٌابة 
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 مدنً  فً مماالت التوعوٌة والتثقٌو والتدرٌب  لتشمٌع العمل على اعتماد برامج عمل مشتركة مع منظمات الممتمع ال

 وتوسٌع مماالت المشاركة الممتمعٌة.


