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)OPI( املنظمة اليمنية لتعزيز النزاهة

موؤ�س�سة مدنية غري حكومية، وغري ربحية، معنية بتعزيز قيم النزاهة وال�سفافية ومكافحة الف�ساد، وتر�سيخ 

قواعد احلكم الر�صيد عن طريق احلمالت والندوات وحلقات النقا�ش والدورات التدريبية والأدلة املتخ�ص�صة 

الن�صرات  واإ�صدار  الف�صاد،  ل�صحايا  القانونية  امل�صاندة  وتقدمي  التقارير،  واإعداد  والبحوث،  والدرا�صات 

الجتماعية  ال�صئون  وزارة  فـي   )619( برقم  بت�صجيل  �صنعاء  فـي  املنظمة  تاأ�ص�صت  واملطبوعة.  الإليكرتونية 

والعمل. وقد نفذت املنظمة منذ تاأ�صيها اأن�صطة عديدة، اأبرزها:

 تعزيز �سفافية الإنفاق ال�سيا�سي فـي اليمن

2013م،  عام   )IFES( النتخابية  لالأنظمة  الدولية  املوؤ�ص�صة  مع  ب�صراكة  امل�صروع  هذا  املنظمة  نفذت 

بهدف اإيجاد بيئة قانونية توفر اآلية �صفافة قادرة على �صبط التمويل والإنفاق ال�صيا�صي فـي اليمن وتعزيز اآلية 

مراقبة املجتمع املدين للتمويل ال�صيا�صي، مبا يكفل امل�صاواة بني املر�صحني، وي�صاهم فـي بناء الثقة فـي العمليات 

النتخابية، وزيادة امل�صاءلة ال�صيا�صية.

فـي  ال�صيا�صي  الإنفاق  �صفافية  لتعزيز  قانونية  ن�صو�ش  وم�صودة  درا�صة  يت�صمن  كتاب  امل�صروع:  عن  ونتج 

اليمن، وقدمت امل�صودة اإىل الأحزاب ال�صيا�صية واحلكومة والربملان لت�صمينها فـي التعديالت املرتقبة لقانون 

النتخابات، وفق مبادرة الت�صوية ال�صيا�صية املدعومة بقرارات اأممية.

دور املجتمع املدين فـي تعزيز احلكم الر�شيد

م�صروع  من  بتمويل  الف�صاد  ومكافحة  لل�صفافية  اليمني  التحالف  مع  ب�صراكة  2013م  عام  املنظمة  نفذته 

ا�صتجابة �صمن م�صروع امل�صاندة ال�صعبية لدعم خمرجات احلكم الر�صيد فـي موؤمتر احلوار  الوطني ال�صامل. 

وهدف امل�صروع اإىل دعم املرحلة النتقالية وح�صد التاأييد املجتمعي ملخرج احلكم الر�صيد وق�صاياه، ون�صر الوعي 

املجتمعي مبخرجات موا�صيع احلكم الر�صيد، وتفعيل دور منظمات املجتمع املدين فـي احلكم الر�صيد، وحتقيق 

اإدارة عامة ذات كفاءة.

مهرجان �شنعاء لأفالم حقوق الإن�شان

نفذته املنظمة ب�صراكة مع منظمة الكوجنر�ش الإ�صالمي الأمريكي )aic( فـي مار�ش 2013م.

�صناعة  فـي  وهواة  فنانون  واأخرجها  اأنتجها  ق�صرية  لأفالم  اإبداعية  �صينمائية  عرو�صًا  املهرجان  قدم 

الأفالم من اليمن وغريها واملنطقة العربية والعامل، وتناولت الأفالم ق�صايا حقوق الإن�صان خا�صة ما يتعلق 

منها باحلقوق املدنية وال�صيا�صية.
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)MEPI( مبادرة ال�سراكة الأمريكية ال�سرق اأو�سطية

ول من قبل برنامج مبادرة ال�صراكة الأمريكية ال�صرق اأو�صطية )ميبي( التابع ملكتب �صوؤون  هذا امل�صروع مممُ

ال�صرق الأدنى فـي وزارة اخلارجية الأمريكية.

ّمم خ�صي�صًا لإقامة عالقات مبا�صرة مع �صعوب منطقة ال�صرق  وبرنامج )ميبي( هو فريد من نوعه وقد �صمُ

تنمية  ولتعزيز  فـي جمتمعاتهم  اإيجابي  تاأثري  اإحداث  اأجل  فيها من  املواطنني  ودعم  اأفريقيا  و�صمال  الأو�صط 

املجتمعات التعددية والت�صاركية واملزدهرة فـي املنطقة. 

ويقيم برنامج )ميبي( عالقات �صراكة مع املنظمات غري احلكومية املحلية منها والإقليمية والدولية ومع 

القطاع اخلا�ش واملوؤ�ص�صات الأكادميية واحلكومات.

للح�صول على املزيد من املعلومات يرجى زيارة املوقع الإلكرتوين لـ )ميبي( 

www.arabic.arabianpeninsula.mepi.state.gov

»اإن الآراء والنتائج وال�صتنتاجات الواردة فـي هذا الكتاب تّعرب عن راأي �صاحبها فح�صب، ولي�ش بال�صرورة 

عن راأي وزارة اخلارجية الأمريكّية«.
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ملاذا الدليل؟

موؤ�صر  اأظهر  وقد  متناميًا،  قلقًا  م�صت  عقود  خالل  اليمن  فـي  الف�صاد  تف�صي  �صكل 

اإىل   156 املرتبة  من  اليمن  تراجع  2013م  عام  الدولية  ال�صفافية  عن  ال�صادر  الف�صاد 

املرتبة 167 كدليل على اأن الف�صاد اأ�صبح اأكرث �صوءًا. واأثرت ممار�صات الف�صاد �صلبًا على 

اأخالقيات العمل والقيم الجتماعية، و�صاهمت فـي زيادة م�صاحة الرثاء لدى فئة حمددة 

فـي املجتمع، على ح�صاب الأغلبية من املواطنني، التي تزداد فقرًا وبوؤ�صًا، وتفتقر للحد 

فئة  اإىل �صيطرة  الكبري  ال�صكل  بهذا  الف�صاد  انت�صار  ويعود  الأدنى من متطلبات احلياة. 

حمددة على ال�صلطة والرثوة، واإ�صعافها املوؤ�ص�صات الر�صمية املعنية مبكافحة الف�صاد، اإىل 

اأداء الأجهزة الر�صمية،  اإ�صعاف دور املواطن، فـي امل�صاهمة الفاعلة فـي مراقبة  جانب 

وحماية املال العام.

وقد كان ذلك من اأ�صباب انطالق الثورة ال�صبابية فـي اليمن عام 2011م، التي كان 

هدفها الأ�صا�ش اإيجاد دولة مدنية دميقراطية حديثة، توؤ�ص�ش ملبادئ احلكم الر�صيد، وهو 

اأمر ي�صتوجب اأن ي�صتمر املواطنون مبختلف فئاتهم واجتاهاتهم فـي موا�صلة عملية التغيري 

من خالل املراقبة الفاعلة لأداء املوؤ�ص�صات الر�صمية، وحماية املال العام.

اإعداد هذا الدليل بلغة مب�صطة  اليمنية لتعزيز النزاهة على  ولهذا حر�صت املنظمة 

اأداء الأجهزة الر�صمية، ور�صد  اأدوات ت�صاعده على مراقبة  ليمكن املواطن من امتالك 

وتوثيق وقائع اإهدار املال العام، والإبالغ عنها اإىل الأجهزة الرقابية املخت�صة، وال�صتعانة 

مبنظمات املجتمع املدين، وو�صائل الإعالم فـي هذه املهمة التي تقع على عاتق كل فرد فـي 

املجتمع من حقه اأن يراقب اأداء الأجهزة الر�صمية، وي�صاهم فـي حماية املال العام الذي 

ينبغي اأن ي�صب فـي نهاية املطاف لتحقيق متطلبات املواطن وخدمته، ولي�ش خلدمة فئة 

معينة ميكن اأن ت�صيطر ب�صكل اأو باآخر على املوؤ�ص�صات العامة وت�صخرها ل�صاحلها.
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ويت�صمن الدليل تعريفًا موجزًا عن الف�صاد، واآليات مكافحته، وتعريفًا وا�صعًا مبظاهر 

العام،  املال  اإهدار  وقائع  وتوثيق  كيفية ر�صد  اإىل جانب معارف عن  العام،  املال  اإهدار 

وقائع  عن  الإبالغ  واآليات  العام،  املال  بحماية  املعنية  الر�صمية  الأجهزة  واخت�صا�صات 

اإهدار املال العام للجهات املخت�صة، ومتابعتها، مبا يوؤدي فـي نهاية املطاف اإىل جت�صيد 

حق املواطن فـي حماية حقوقه. 

ال�صراكة  مبادرة  مع  ب�صراكة  املنظمة  تنفذه  م�صروع  من  جزءًا  الدليل  هذا  ويعد 

الأمريكية ال�صرق اأو�صطية )ميبي( لدعم م�صاركة املراأة فـي القرار ال�صيا�صي والقت�صادي 

فـي اليمن وتعزيز دورها فـي مراقبة املال العام. ويهدف هذا امل�صروع اإىل بناء جمتمعي 

التي مت�ش  القرارات  الفر�صة للعب دور فعال فـي اتخاذ  للمواطنني  ت�صاركي حيث تكون 

حياتهم ومل�صاءلة حكومتهم. 

اإجناز  بعد  وبالأخ�ش  لحق،  وقت  فـي  لتطوير  �صيخ�صع  الدليل  هذا  اأن  وبالتاأكيد 

اإىل جانب  اأقاليم،  �صتة  اإىل  اليمن  تق�صيم  اأقر  الذي  ال�صامل  الوطني  خمرجات احلوار 

�صياغة د�صتور جديد، ومنظومة من القوانني، التي �صتفر�ش حينها تغيريات فـي القوانني، 

وفـي بنية املوؤ�ص�صات.

اأحـمـد الزكــري

رئي�ض املنظمة اليمنية لتعزيز النزاهة
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عن الف�ساد

واآليات مكافحته
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مفهوم الف�ساد:

الف�صاد اآفة جمتمعية فتاكة وهي موجودة فـي كل املجتمعات، الغنية والفقرية، املتقدمة 

واملتخلفـــة، لأن ا�صتمرار هذه الظاهرة مرتبط برغبة الإن�صان فـي احل�صول على مكا�صب 

ماديـــة اأو معنوية بطرق غري م�صروعة، ونالحظ وفقـــاآ ملوؤ�صر مدركات الف�صاد فـي منظمة 

ال�صفافية الدولية على مدى �صنوات اأن الف�صاد اأكرث انت�صارًا فـي بلدان العامل الثالث. 

وملفهـــوم الف�صاد تعريفات عديـــدة لعل اأدقها 

هـــو: اإ�صـــاءة ا�صتعمـــال من�صـــب عـــام لتحقيـــق 

مكا�صب خا�صة، قـــد تكون هذه املكا�صب ل�صالح 

عائلة اأو �صركة منظمـــة اأو حزب اأو طائفة يدين 

لها الفا�صد بالولء.

والف�صـــاد ظاهـــره متعددة الأوجـــه ومتنوعة، 

وهي جرمية ي�صرتك فيها غالبًا اأكرث من �صخ�ش 

واأكـــرث من طـــرف وقد يكـــون هـــوؤلء الفا�صدون 

فــــي دولة واحدة اأو من دول عديـــدة لأن الف�صاد 

ظاهرة عاملية.

اأ�سكال الف�ساد:

الف�صـــاد ب�صكل عام جرمية يعاقب عليها القانـــون، ويتخذ الف�صاد �صورًا واأ�صكاًل كثرية 

فمن حيث احلجم ميكن الإ�صارة اإىل الآتي:

الوظيفة  »ا�صتغالل  هــو  الف�صاد 

العامة للح�صول على م�صالح خا�صة 

اأو  القانون  �صواًء كان ذلك مبخالفة 

ال�صالحيات  با�صتغالل  اأو  ا�صتغالله 

املمنوحة ل�صاغلي الوظيفة العامة«.

2006م  ل�صنـــة  رقـــم )39(  • القانـــون 
ب�صــاأن مكافحة الف�صــاد
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1- الف�ساد الكبري:

 وهـــذا النوع من الف�صاد مرتبـــط ب�صكل كبري بالف�صاد ال�صيا�صـــي ومتار�صه غالبًا اأعلى 

ال�صلطـــات فـي البـــالد ويرتبـــط غالبًا بامل�صاريـــع العمالقة التـــي ت�صرتك فــــي متويلها اأو 

تنفيذها �صـــركات وموؤ�ص�صات اأجنبية ك�صفقة الغار امل�صال مثـــاًل اأو ال�صفقات التي تتعلق 

ب�صـــراء الأ�صلحة، ي�صاف اإىل ذلـــك الف�صاد املرتبط باملناق�صـــات واملزايدات ذات العيار 

الثقيل التي تنفذها �صركات حملية بارتباطات مع امل�صوؤولني الكبار فـي الدولة.

2- الف�ساد ال�سغري:

وي�صمـــل قطاع املوظفني العموميني ال�صغار بحيث يتطلب اإجناز اأية معاملة مهما كانت 

�صغرية تقدمي ر�صوة للموظف امل�صوؤول.

ومن حيث نوع الف�شاد ميكن الإ�شارة اإىل الآتي:

     1- الف�ساد ال�سيا�سي:

 ويتعلـــق بالنحرافات املالية وخمالفات القواعـــد والأحكام التي تنظم عمل املوؤ�ص�صات 

ال�صيا�صيـــة فـي الدولـــة. وتتمثل مظاهر الف�صـــاد ال�صيا�صي فـي احلكـــم ال�صمويل الفا�صد، 

وفقدان الدميقراطية، وفقدان امل�صاركة، وف�صاد احلكام و�صيطرة نظام حكم الدولة على 

القت�صاد وتف�صي املح�صوبية.

     2- الف�ساد املايل:

ويتعلـــق بالنحرافات املالية وخمالفة القواعد والأحـــكام املالية التي تنظم �صري العمل 

الإداري واملايل فـي الدولة وموؤ�ص�صاتها.
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     3- الف�ساد الإداري:

 ويتعلـــق بالإنحرافـــات الإدارية والوظيفيـــة اأو التنظيمية واملخالفـــات التي ت�صدر عن 

املوظف العام اإثناء تاأديته ملهام وظيفته، وتتمثل مظاهر الف�صاد الإداري فـي عدم احرتام 

اأوقـــات ومواعيـــد العمـــل، والمتناع عـــن اأداء العمـــل اأو الرتاخي والتكا�صـــل وعدم حتمل 

امل�صوؤولية، واخلروج عن العمل اجلماعي.

وللف�صـــاد ح�صـــب التو�صيفـــات العامليـــة اأوجه عديدة اأهمهـــا حتويل الإيـــرادات و�صرقة 

موجـــودات الدولة والر�صـــوة والتالعب بالقوانـــني واحتكار ال�صوق والتهريـــب والإعفاءات 

ال�صريبية وحماباة الأقارب والأ�صحاب، ويت�صح ذلك فـي الآتي:

     1- حتويل املوارد والإيرادات:

وتنت�صـــر هـــذه الظاهرة فــــي الدول التـــي يعتمـــد اقت�صادهـــا بالدرجـــة الأ�صا�ش على 

ال�صناعـــات ال�صتخراجيـــة واأبرزها النفط والغـــاز فـي ظل متتـــع امل�صوؤولني ب�صالحيات 

كبـــرية دون م�صاءلـــة، حيـــث ا�صتطـــاع الكثري مـــن هوؤلء حتويـــل مليارات الـــدولرات اإىل 

ح�صابات خا�صة بهم قبل ت�صجيلها �صمن ميزانيه الدولة. 

     2- �سرقة موجودات الدولة:

وغالبـــًا ما تتم هذه ال�صرقة حـــني يقوم امل�صوؤولون الكبار بالدولـــة من توزيع موجودات 

الدولـــة على اأ�صخا�ـــش تابعني لهم وهذا يحدث علـــى نطاق وا�صع وبالـــذات فـي الأرا�صي 

اململوكـــة للدولة اأو املوؤ�ص�صات التي يجـــري خ�ص�صتها اأو ممار�صات �صغوطات لال�صتحواذ 

على م�صالح وموؤ�ص�صات كانت تتبع الدولة ثم تعر�صت للخ�صخ�صة بطريقة غري قانونية. 

     3- الر�سوة:

وهي تلقي امل�صوؤولون مبالغ مالية من اأفراد اأو �صركات لغر�ش القيام بفعل، اأو المتناع 

عـــن القيام بفعل، يـــوؤدي كالهما اإىل التفريط باملال العام اأو ح�صـــول هوؤلء الذين دفعوا 

الأموال على امتيازات خا�صه خارج اإطار القانون. 
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     4- ا�ستغالل املن�سب العام:

ويحـــدث ذلك من قبل القائمني علـــى الوظيفة العامة، لتحقيق م�صالـــح �صيا�صية مثل 

تزوير النتخابات اأو �صراء اأ�صوات الناخبني، اأو التمويل غري امل�صروع للحمالت النتخابية، 

اأو التاأثري على قرارات املحاكم، اأو �صراء ولء الأفراد واجلماعات. 

     5- التالعب بالأنظمة والقوانني:

غالبـــًا ما ي�صتطيـــع ال�صيا�صيون الفا�صـــدون اإ�صدار قوانني تالئـــم م�صاحلهم اخلا�صة 

ومتنع الآخرين من احل�صول على فر�ش متكافئة للمناف�صة، كما فـي و�صع هوؤلء امل�صوؤولني 

ك�صـــر القوانني مبا يحقق منافع �صخ�صية لهم اأو لأقاربهـــم، وميكن اأن يندرج �صمن ذلك 

منح امل�صوؤولني الكبار ح�صانة متنع م�صاءلتهم، عما قاموا به ف�صاد. 

     6- التهرب والإعفاءات ال�سريبية:

ال�صـــركات اأو الأفـــراد الذين ميلكون املـــال ميلكون من القوة والنفـــوذ مبا ميكنهم من 

التاأثـــري فيه على موظفي ال�صرائـــب بتفادي دفع ال�صرائب امل�صتحقـــة عليه وفق القانون، 

كمـــا ميكن لهوؤلء الو�صول اإىل كبـــار امل�صوؤولني فـي الدولة لغر�ش ح�صولهم على اإعفاءات 

�صريبيه ل ي�صتحقونها. 

     7- املحاباة:

وهذا يحدث حني ميالأ امل�صوؤولون موؤ�ص�صات الدولة مبوظفني من الأقارب اأو الأ�صحاب 

حتـــى وان مل تكـــن هـــذه املوؤ�ص�صات حتتاج اإليهـــم، وغالبًا ل ميلك هـــوؤلء املعايري املطلوبة 

ل�صغـــل هذه الوظائـــف، الأمر الـــذي يوؤ�ص�ش مل�صاعفة اأمـــوال هوؤلء امل�صوؤولـــني عن طريق 

ممار�صتهم للف�صاد.
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اأ�سباب تف�سي الف�ساد:

لكـــي ننربي ملواجهـــة ظاهرة الف�صاد فـي اليمـــن ينبغي علينا اأن نعـــرف الأ�صباب التي 

�صاعدت على وجود هذه الظاهرة وا�صتمرارها، وميكن ت�صنيف هذه الأ�صباب كما يلي: 

اأ - اأ�سباب �سيا�سية وت�سريعية: 

اإن من اأهم الأ�صباب ال�صيا�صية والت�صريعية التي توؤدي اإىل تف�صي ظاهرة الف�صاد: 

1.  وجـــود �صالحيـــات مطلقة اأو وا�صعة لرئي�ش الدولـــة وقياداتها دون م�صاءلتهم اأو 

حما�صبتهم.

2. ربـــط كل الأجهـــزة الرقابية الر�صمية بيـــد الرئي�ش وعـــدم اإعطائها �صالحيات 

وا�صعة ملحا�صبة الفا�صدين. 

3. عـــدم اعتماد معايـــري اخلربة والكفـــاءة فـي الوظيفـــة العامة واعتمـــاد القرابة 

واملحاباة. 

4. وجـــود اأكـــرث مـــن جهـــة رقابيـــة وتداخـــل الخت�صا�صـــات فيمـــا بينهـــا وخ�صوع 

هـــذه اجلهـــات ب�صكل مبا�صـــر لالأجهزة التنفيذيـــة ولي�ش لالأجهـــزة الت�صريعية 

والق�صائية.

ب - اأ�سباب اجتماعية: 

تتمثـــل الأ�صبـــاب الجتماعية فـي غيـــاب مفهوم املواطنـــة، وطغيان الع�صبيـــة القبلية 

والعالقـــات الأ�صريـــة على ما عداها، ممـــا يوؤثر على انت�صـــار الوا�صطـــة واملح�صوبية، اإىل 

جانب ات�صاع رقعة الفقر، وارتفاع م�صتويات اجلهل والأمية والبطالة وقلة الوعي بالقوانني 

و�صعف الأجور والرواتب واختالف الدخل بني القطاعني العام واخلا�ش. 
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ج- انعدام التنظيم للوحدات الإدارية: 

وتتمثل فـي ت�صابك الخت�صا�صات التنظيمية للوحدات الإدارية وغياب الأدلة الإجرائية 

و�صعـــف اللوائح املنظمة للعمـــل فـي املوؤ�ص�صات وعدم و�صـــوح الخت�صا�صات وامل�صوؤوليات 

الوظيفية والعتماد على الفردية وال�صخ�صية فـي العمل، مما يوؤدي اإىل ا�صتغالل الوظيفة 

العامة، وعدم عدالة توزيع املنا�صب.

د - �سعف الدور الرقابي على الأعمال: 

يظهـــر الف�صـــاد فـي حالة �صعـــف الدور الرقابي وعـــدم القدرة علـــى ممار�صته، وعدم 

تطبيق القانون بالإ�صافة اإىل عدم تفعيل �صالحيات الأجهزة الرقابية على اأعمال اجلهاز 

التنفيـــذي وعدم حما�صبة الفا�صدين و�صعف امل�صوؤولية الإدارية عن الأعمال املوكلة لها اأو 

املحا�صبة عليها، ي�صاف اإىل كل هذا ات�صام اأغلب الأجهزة الرقابية نف�صها بالف�صاد.
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اآثار الف�ساد:

يوؤثـــر الف�صاد ب�صكل كبري ومبا�صر علـــى خمتلف مناحي احلياة ال�صيا�صية والقت�صادية 

والجتماعيـــة كما يوؤثر �صلبًا على حماية حقوق الإن�صان وعلـــى التنمية، فالإدارة الفا�صدة 

للمـــوارد العامة تلحق ال�صرر بقدرة احلكومة على تقـــدمي جمموعة من اخلدمات لغالبية 

املواطنـــني، ومن ذلك اخلدمات ال�صحية والتعليمية و�صواها من اخلدمات التي ينبغي اأن 

تقدمها الدولة، بل اإن الأمر ي�صل اإىل اأ�صواأ حالته فـي التاأثري على احلق الأ�صا�ش لالإن�صان 

وهو حق احلياة.

     1- الآثار ال�سيا�سية:

• اإحالل امل�صالح ال�صخ�صية حمل امل�صالح العامة. 
• اإ�صعاف حكم القانون وهيبة الق�صاء. 

• تقوي�ش ثقة املواطنني بال�صيا�صيني واملوؤ�ص�صات العامة.
• تقوي�ش الثقة الدولية باحلكومة.

• الت�صجيع على القنوط والت�صكيك وعدم امل�صاركة ال�صيا�صية. 
• اإف�صاد العمليات النتخابية �صكال وم�صمونا. 

• تعزيز وهيمنة القوى النافذة على احلكم.
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     2. الآثار القت�سادية:

• تدمري القت�صاد ودفع ال�صكان اإىل م�صتوى الفقر.
• تنامي التفاوت بني الأغنياء والفقراء.

• الرتكيـــز علـــى اأن�صطة ل حتتاجها البالد ك�صراء الأ�صلحـــة وامل�صاريع ال�صخمة 
غري املدرو�صـــة لأن امل�صئولني ي�صتحوذون من خاللها على عمولت كبرية على 

ح�صاب م�صاريع اخلدمات الأ�صا�صية التي يحتاجها املواطنون.

     3- الآثار الجتماعية: 

• تدين م�صتويات املعي�صة، وزيادة اأعداد الفقراء واملهم�صني اجتماعيًا. 
• تركـــز الـــرثوة فـي اأيدي قلـــة من املجتمع وحرمـــان باقي الفئات مـــن النتفاع 

مبوارد البالد املالية. 

• تدهور القيم الجتماعية والأخالقية فـي املجتمع.
• ي�صعف الف�صاد من �صعور املواطنني بالنتماء الجتماعي للدولة. 

• ي�صهم الف�صاد فـي تردي نظم التعليم، ونظم الرعاية ال�صحية.
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اآليات مكافحة الف�ساد:

يعتـــرب الف�صـــاد من اأهـــم مالمح ال�صعـــف فـي اأنظمـــة الدول مبختلـــف جمالتها 

ال�صيا�صيـــة والجتماعيـــة والقانونيـــة وبا�صتطاعتنـــا حتديـــد الفارق بـــني املوؤ�ص�صات 

احلكومة النزيهة واملوؤ�ص�صات الفا�صدة من خالل معرفة ما اإذا كانت هذه املوؤ�ص�صات 

تعمل ب�صـــوره علنية و�صفافة وم�صوؤولة اأم ل، فالأنظمـــة الفا�صدة غالبًا ما ت�صعى اإىل 

اإخفـــاء احلقائق وعدم اإعالنها لتتمكن مـــن اإمتام كل �صفقات الف�صاد التي متار�صها 

دون علم املجتمع بذلك.

ولذلـــك يت�صل مفهوم الف�صاد مبجموعة من املفاهيـــم التي ت�صكل عنا�صر اأ�صا�صية فـي 

ا�صرتاتيجية مكافحته كاملحا�صبة وامل�صاءلة وال�صفافية والنزاهة، وميكن تو�صيح ذلك فـي 

الآتي:

1. املحا�شبــة: هي خ�صوع الأ�صخا�ش الذين يتولــــون املنا�صب العامة للم�صاءلة 

القانونيــــة والإداريــــة والأخالقية عن نتائــــج اأعمالهــــم، اأي اأن يكون املوظفون 

احلكوميــــون م�صوؤولني اأمــــام روؤ�صائهم )الذيــــن هم فـي الغالــــب ي�صغلون قمة 

الهرم فـي املوؤ�ص�صة اأي الوزراء ومن هم فـي مراتبهم( الذين يكونون م�صوؤولني 

بدورهــــم اأمــــام ال�صلطــــة الت�صريعية التي تتــــوىل الرقابة على اأعمــــال ال�صلطة 

التنفيذية.

2. امل�شاءلــة: هي واجب امل�صوؤولني عن الوظائـــف العامة، �صواء كانوا منتخبني اأو 

معينـــني، تقدمي تقارير دورية عن نتائج اأعمالهم ومدى جناعتهم فـي تنفيذها، 

وحق املواطنني فـي احل�صول على املعلومات الالزمة عن اأعمال الإدارات العامة 

)اأعمـــال النواب والوزراء واملوظفـــني العموميني( حتى يتـــم التاأكد من اأن عمل 

هـــوؤلء يتفق مع القيـــم الدميقراطية ومع تعريف القانـــون لوظائفهم ومهامهم، 

وهو ما ي�صكل اأ�صا�صًا ل�صتمرار اكت�صابهم لل�صرعية والدعم من ال�صعب.
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3. ال�شفافيــة: هي الو�صوح داخل املوؤ�ص�صة وفـي العالقة مع املواطنني )املنتفعني 

من اخلدمة اأو مموليها( وعلنية الإجراءات والغايات والأهداف، وهو ما ينطبق 

على اأعمال احلكومة كما ينطبق على اأعمال املوؤ�ص�صات الأخرى غري احلكومية. 

4. النزاهة: هي منظومة القيم املتعلقة بال�صدق والأمانة والإخال�ش فـي العمل، 

وعلـــى الرغم من التقارب بني مفهومي ال�صفافيـــة والنزاهة اإل اأن الثاين يت�صل 

بقيم اأخالقية معنوية بينما يت�صل الأول بنظم واإجراءات عملية.

متطلبات مكافحة الف�ساد:

تتطلـــب مكافحـــة الف�صـــاد راأيًا عامـــًا ن�صطًا 

وواعيًا يتابع الأحداث، ويهتم بالك�صف عن حالت 

الف�صـــاد ويعاقب عليها من خـــالل احلرمان من 

التاأييـــد ال�صعبي للعنا�صر الفا�صـــدة فـي النظام 

ال�صيا�صـــي، كمـــا تتطلـــب ا�صرتاتيجيـــة مكافحة 

الف�صـــاد ا�صتخـــدام و�صائـــل �صاملـــة ومتوا�صلـــة 

ومتنوعـــة �صيا�صية وقانونيـــة وجماهريية، وذلك 

على النحو الآتي:

1. تبنـــي نظـــام دميقراطي يقوم على مبـــداأ ف�صل ال�صلطات، و�صيـــادة القانون، من 

خالل خ�صـــوع اجلميع للقانون واحرتامـــه وامل�صاواة اأمامـــه وتنفيذ اأحكامه من 

جميع الأطراف، نظام يقوم على ال�صفافية وامل�صاءلة.

2. بنـــاء جهـــاز ق�صائي م�صتقل وقوي ونزيه، وحتريره من كل املوؤثرات التي ميكن اأن 

ت�صعف عمله، والإلتزام من قبل ال�صلطة التنفيذية باحرتام اأحكامه.

3. اإعمال القوانني املتعلقة مبكافحة الف�صاد على جميع امل�صتويات.

4. تطوير دور الرقابة وامل�صاءلة للهيئة الت�صريعية، وخمتلف اأجهزة الرقابة.

راأيــاً  الف�صاد  مكافحة  تتطلب 

عاماً ن�صطاً وواعياً يتابع الأحداث، 

ويهتم بالك�صف عن حالت الف�صاد 

ويعاقب عليها من خالل احلرمان 

للعنا�صر  الــ�ــصــعــبــي  الــتــاأيــيــد  مـــن 

الفا�صدة فـي النظام ال�صيا�صي.
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6. الرتكيـــز علـــى البعد الأخالقي فــــي حماربة الف�صـــاد فـي قطاعـــات العمل العام 

واخلا�ش والأهلي.

7. اإعطاء احلرية لل�صحافة ومتكينها من الو�صول اإىل املعلومات للقيام بدورها فـي 

ن�صر املعلومات وعمل التحقيقات التي تك�صف عن ق�صايا الف�صاد ومرتكبيها.

8. تنميـــة الـــدور اجلماهـــريي فـي مكافحة الف�صـــاد من خالل برامـــج التوعية بهذه 

الآفـــة وخماطرها على الوطن واملواطـــن، وتعزيز دور موؤ�ص�صات املجتمع املدين، 

واجلامعـــات واملعاهـــد التعليميـــة واملثقفني فـي حماربـــة الف�صـــاد والقيام بدور 

التوعية اجلماهريية.
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عن املال العام
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معنى املال العام:

املال لغة:

وفق ما جاء بالقامو�ش املحيط هو ما ميلك من كل �صيء.

ووفقًا للمفهوم القت�شادي:

هو كل ما نطلقه على وجه من اأوجه النتفاع املادي ويمُقوم بثمن اأيًا كان نوعه واأيًا كانت 

قيمته.

ويعرف اإجماًل:

مبا يكون ملكًا للدولة وفقًا لطبيعته، اأو بنقل ملكيته اإليها، اأو يكون لها عليه حق الولية 

والإ�صراف، ودليل امللكية العامة.

ومـــن املعلوم اأن الأمـــوال العامة لها اأهميتهـــا البالغة واأثرها الوا�صـــح فـي حياة الأمم 

وال�صعوب و�صعادة النا�ش ورخاء عي�صهم، كما اأنَّ لها دورًا بارزًا ل ي�صتهان به فـي ا�صتقرار 

الدول وقوتها و�صيادتها.

واأ�صبـــح من امل�صّلم به اأن قيـــام الدولة بوظائفها على النحو املن�صود يتطلب ف�صاًل على 

كفـــاءة جهازها الإداري ملكيتها كثريًا من الأمـــوال، ولذلك عملت الدول منذ ن�صاأتها على 

تو�صيع حجم اأموالها وممتلكاتها العامة.

ونظرًا لالأهمية الكربى التي يحتلها املال العام بو�صفه الركيزة املوؤثرة فـي حياة الدول 

�صـــواء من الناحية الإداريـــة اأو الجتماعية اأو القت�صادية، حر�صت القوانني على اأن تكفل 

لهذه الأموال حماية فعالة واأن توؤطرها بنظام قانوين خا�ش يختلف عن ذلك الذي يحكم 

اأموال الأفراد.
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املال العام يف الت�سريع الدويل:

وقعـــت اجلمهورية اليمنية علـــى اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�صاد فـي 11 �صبتمرب 

2003م، و�صادق عليها جمل�ش النواب فـي 5 يوليو 2005م، واأ�صبحت اليمن ملزمة بتنفيذ 

التفاقيـــة، التـــي تهـــدف اإىل مكافحـــة الف�صاد، 

وحمايـــة املال العـــام. وتت�صمـــن التفاقية موادًا 

توؤكد علـــى اأهمية اإ�صراك املجتمـــع فـي مكافحة 

الف�صـــاد، وتعـــد التفاقيـــة مرجعًا مـــن الناحية 

الت�صريعية لالإ�صتناد اإليـــه فـي الأن�صطة الهادفة 

املنظمـــات  قبـــل  مـــن  الف�صـــاد،  مكافحـــة  اإىل 

والأفراد.

وقـــد األزمت املـــادة )13( مـــن التفاقية فـي 

بندها الأول كل دولة م�صادقة على التفاقية اأن 

»تتخـــذ تدابري منا�صبة، �صمن حـــدود اإمكاناتها 

ووفقـــًا للمبـــادئ الأ�صا�صية لقانونهـــا الداخلي، 

لت�صجيع اأفـــراد وجماعات ل ينتمون اإىل القطاع 

العـــام، مثـــل املجتمـــع الأهلـــي واملنظمـــات غري 

احلكوميـــة ومنظمـــات املجتمـــع املحلـــي، علـــى 

امل�صاركـــة الن�صطـــة فـي منع الف�صـــاد وحماربتـــه، ولإذكاء وعي النا�ش فيمـــا يتعلق بوجود 

الف�صاد واأ�صبابه وج�صامته وما ميثله من خطر«.

واإثر م�صادقة اجلمهورية اليمنية على التفاقية الدولية ملكافحة الف�صاد، �صدر القانون 

رقـــم )39( ل�صنـــه 2006م ب�صاأن مكافحة الف�صـــاد، واأن�صئت على اأ�صا�صـــه الهيئة الوطنية 

العليا ملكافحة الف�صاد. 

»تــتــخــذ كـــل دولـــــة طــــرف تــدابــري 

منا�صبة، �صمن حدود اإمكاناتها ووفقاً 

للمبادئ الأ�صا�صية لقانونها الداخلي، 

ينتمون  ل  وجماعات  اأفـــراد  لت�صجيع 

اإىل القطاع العام، مثل املجتمع الأهلي 

ومنظمات  احلكومية  غري  واملنظمات 

املجتمع املحلي، على امل�صاركة الن�صطة 

ولإذكـــاء  وحمــاربــتــه،  الف�صاد  منع  فـي 

وعي النا�ض فيما يتعلق بوجود الف�صاد 

واأ�ــصــبــابــه وجــ�ــصــامــتــه ومـــا ميــثــلــه من 

خطر«.

الأمم  اتفاقية  من   )13( • املادة 
املتحدة ملكافحة الف�صاد
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املال العام فـي القانون اليمني:

ع اليمنـــي اإهتمامًا مبو�صوع املـــال العام فـي كثري مـــن القوانني، كالقانون  اأبـــدى امل�صرِّ

املـــدين وقانون حت�صيل الأموال العامة وقانون اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�صبة وقانون 

الإقرار بالذمة املالية وغريها من الت�صريعات اخلا�صة. 

قانون حت�سيل الأموال العامة:

ح�صـــر قانـــون حت�صيل الأموال العامة رقـــم )13( ل�صنة 1990م، الأمـــوال العامة فـي 

املادة )3( وت�صمل:

• كافـــة اأنواع ال�صرائب والر�صوم ال�صياديـــة املبا�صرة وغري املبا�صرة وكذلك كافة 
الغرامات والتعوي�صات واجلزاءات املفرو�صة ا�صتنادًا لأحكام قوانني اإن�صائها.

• جميع اأنواع الر�صوم اخلدمية املقرة قانونًا.
• جميع عائدات ومبيعـــات اأمالك الدولة الزراعية والعقارية والنفطية والرثوات 
املعدنيـــة وروؤو�ش الأمـــوال امل�صتثمرة فـي الهيئات واملوؤ�ص�صـــات العامة واملختلطة 

واملحاجـــر واملقالـــع والغرامـــات والتعوي�صـــات واجلـــزاءات املفرو�صـــة ا�صتنادًا 

لأحكامهـــا القانونية وغريها من الأمالك والأموال العامة الأخرى طبقًا لقوانني 

اإن�صائها.

• الأموال العامة املن�صرفة بدون وجه حق اأو املختل�صة والديون امل�صتحقة.
• ح�صيلـــة مـــا يقـــدم للدولـــة وموؤ�ص�صاتها مـــن القرو�ـــش وامل�صاعـــدات والهبات 
والتربعـــات النقديـــة والعينيـــة ومـــا يتبعها وكذلـــك ح�صيلة ما ت�صـــدره الدولة 

مـــن اأذونات اخلزينـــة العامة و�صهـــادات الإ�صتثمار وكذلك مـــا ت�صتعيده الدولة 
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اأو موؤ�ص�صاتهـــا مـــن القرو�ش التي منحتهـــا للعاملني بها اأو لالأفـــراد اأو اجلهات 

اخلا�صة اأو العامة. 

• الأمـــوال امل�صتحقة الأداء لوزارة الأوقاف واملجال�ش املحلية ولالإدارات والهيئات 
اأو املوؤ�ص�صات التي تعمل كليًا اأو جزئيًا باأموال عامة اأو بكفالة الدولة اأو ب�صمانتها. 

• �صائـــر الأموال الأخرى التي تن�ش القوانني اخلا�صة على وجوب حت�صيلها وفقًا 
لأحكام هذا القانون.

قانون اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة:

وعرف القانون رقم )39( ل�صنة 1992م ب�صاأن اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�صبة املال 

العـــام باأنه: احلقوق املالية والأمـــوال الثابتة واملنقولة اململوكة للجهـــات اخلا�صعة لرقابة 

اجلهاز �صواء كانت امللكية خا�صة اأو عامة كلية اأو جزئية.
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مظاهر اإهدار املال العام:

كثـــرية هي املمار�صات التي تعد اإهدارًا للمال العام، وينبغي الرتكيز عليها عند مراقبة 

اأداء املوؤ�ص�صات العامة، وت�صمل:

- ال�صفقـــات العموميـــة التـــي متـــرر مببالغ كبـــرية، كما يحـــدث مثـــاًل فـي جمال 

الت�صـــالت وا�صتغالل الرثوات الطبيعية كامليـــاه والأ�صماك، والنفط والغاز من 

خـــالل عقود ومناق�صـــات متنح لأ�صخا�ـــش با�صم �صركات ب�صـــورة غري �صفافة 

ومعلنة.

-  الإعفاءات ال�صريبية التي متنح لفئة معينة من الأ�صخا�ش اأو اجلهات با�صتغالل 

القانون، مقابل احل�صول على منفعة خا�صة.

- الأجور والتعوي�صات املرتفعة لالأ�صخا�ش اأو ال�صركات من اأموال الدولة، بالإ�صافة 

اإىل الهبات والتربعات والعهد التي تقدم لبع�ش الأ�صخا�ش دون �صوابط قانونية. 

- خلـــق منا�صب وهمية، وتوظيـــف الأقارب واملقربني، دون اإعمـــال معايري الكفاءة 

والنزاهة التي تتيح للجميع احل�صول على وظائف.

- �صـــراء مواد اأو اأدوات احتياطية بكميات كبـــرية تفوق الحتياج الفعلي وما يرتتب 

علـــى ذلك من اإهدار م�صاعف للمـــال العام يتمثل اأوًل فـي جتميد جزء من املال 

العـــام على �صكل خمزون �صلعي ي�صعب ا�صتخدامـــه اأو اإعادة ت�صريفه بعد فرتة 

من الزمن.

- هناك بند فـي موازنة اأغلب الوزارات واملوؤ�ص�صات وهو بند )املكافاآت( وهذا البند 

ل يخ�صـــع ملعايري حمددة ووا�صحة يتم مبوجبهـــا ال�صرف ح�صب ال�صتحقاقات 

وبهذا يتم �صرف املبالغ املخ�ص�صة لهذا البند من املوازنة دون جدوى فعلية.
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- �صرف ال�صيارات احلديثة للدرجات الوظيفية العليا بدون �صوابط منظمة.

- ال�صراء بالأمر املبا�صر بالتحايل على القانون بعدم باإنزال مناق�صات يطبق فيها 

مبداأ التناف�ش النزيه بني املوردين.

- تعطيـــل الربامـــج ال�صتثمارية وعدم اإجنازها فــــي مواعيدها الأمر الذي ي�صعف 

التنمية وي�صكل خ�صائر للمجتمع.

جرائم ما�سة بالوظيفة العامة:

ت�صمنـــت قوانني عديدة جرائـــم ف�صاد تعد من مظاهر اإهدار املـــال العام، فـي مقدمة 

تلـــك القوانني القانون رقـــم )12( ل�صنة 1994م ب�صـــاأن اجلرائم والعقوبـــات، وتعديالته 

بالقرار اجلمهوري رقم )16( ل�صنة 1995م، حيث ت�صمن اأحكامًا وعقوبات بغر�ش حماية 

املـــال العام من خالل تنظيم اجلرائـــم املا�صة بالوظيفة العامة، والتي يكون املوظف العام 

�صببا فيها، ومن ذلك:

• تخريب بنية واإحداث انهيار فـي القت�صاد القومي فـي م�صنع اأو اأحد ملحقاته اأو 
مرافقـــه اأو ج�صر اأو جمرى مياه اأو �صد اأو خط كهربائي ذا �صغط عال اأو و�صائل 

النقـــل اأو املوا�صالت اأو م�صتودع للمواد الأولية اأو املنتجات اأو ال�صلع ال�صتهالكية 

اأو غـــري ذلك من الأموال الثابتة اأو املنقولة اململوكـــة لل�صعب املعدة لتنفيذ خطة 

الدولة القت�صادية ولها اأهمية حيوية لالقت�صاد القومي. 

• اإخـــالل املوظـــف العام امل�صـــوؤول بواجباته اأو تراخيه فـي القيـــام بها بنية اإحداث 
انهيار فـي القت�صاد القومي وت�صبب عن ذلك تخريب مال مما ذكر فـي النقطة 

ال�صابقة. 

• الر�شــوة: وهي اإجتار املوظف العـــام باأعمال وظيفته بتقا�صيه اأو قبوله اأو طلبه 
مقابـــاًل نظري قيامه بعمل من اأعمال وظيفتـــه اأو اإمتناعه عنه، وقد ياأخذ الثمن 

�صكل نقود اأو اأي �صيء ذي قيمة، كاأ�صهم فـي �صركة اأو معلومات ح�صا�صة اأو حتى 

وعـــود باأي من هـــذه الأ�صياء �صواء دفعت ب�صورة مبا�صـــرة اأو من خالل �صخ�ش 

ثالث.
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• ا�شتغــالل النفــوذ: وي�صمـــل كل موظف عمومـــي طلب لنف�صه اأو لغـــريه اأو قبل 
اأو اأخـــذ وعـــدًا اأو عطية ل�صتعمـــال نفوذ حقيقي اأو مزعـــوم للح�صول اأو ملحاولة 

احل�صـــول مـــن اأية �صلطـــة عامة على اأعمـــال اأو اأوامـــر اأو اأحكام اأو قـــرارات اأو 

نيا�صـــني اأو التزام اأو ترخي�ش اأو اتفاق وتوريد اأو مقاولة اأو على وظيفة اأو خدمة 

اأو اأية مزية من اأي نوع. 

• الإختال�ــس: وي�صمـــل كل موظف ا�صتغـــل وظيفته فا�صتوىل بغـــري حق على مال 
للدولـــة اأو اإحدى الهيئـــات اأو املوؤ�ص�صات العامة اأو الوحـــدات التابعة لها اأو �صهل 

ذلك لغريه. 

• الإ�شرار مب�شلحة الدولة: وي�صمل كل موظف عام عهد اإليه باملحافظة على 
م�صلحـــة الدولة اأو اإحدى الهيئات اأو املوؤ�ص�صات العامـــة اأو الوحدات التابعة لها 

فــــي �صفقة اأو عملية اأو ق�صية واأ�صر بهـــذه امل�صلحة ليح�صل على ربح اأو منفعة 

مادية لنف�صه اأو لغريه. 

• الغ�ــس فـــي حت�شيل الر�شــوم: وي�صمل كل موظف عام لـــه �صاأن فـي حت�صيل 
الر�صـــوم اأو الغرامـــات اأو العوائـــد اأو ال�صرائـــب اأو نحوها طلـــب اأو اأخذ ما لي�ش 

م�صتحقًا اأو ما يزيد على امل�صتحق مع علمه بذلك.

• العمــل املتعار�س مع ال�شفة: وي�صمل كل موظف عام قام بنف�صه اأو بوا�صطة 
غـــريه ب�صراء عقـــار اأو منقول مما تطرحه ال�صلطات للبيـــع اإذا كان ذلك يت�صل 

باأعمـــال وظيفتـــه، اأو قـــام بالإ�صـــرتاك فــــي مقاولـــة اأو مناق�صـــة اأو غريها من 

الأ�صغـــال التي تت�صل باأعمال وظيفته، اأو قـــام باإ�صتئجار عقار بق�صد ا�صتغالله 

فـي الدائرة التي يوؤدي فيها وظيفته اإذا كان لهذا الإ�صتغالل �صلة بعمله. 

كمــا ت�شمــن القانــون رقــم )39( ل�شنــة 2006م ب�شــاأن مكافحــة الف�شاد، 

والقانــون رقــم )21( ل�شنة 1995م ب�شـاأن اأرا�شـــي وعقــارات الدولة جرائم 

ف�شاد، تعد من مظاهر اإهدار املال العام منها:

• جرائم التهريب اجلمركي والتهرب ال�صريبي.
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• الغ�ـــش والتالعـــب فـي املزايـــدات واملناق�صـــات واملوا�صفات وغريهـــا من العقود 
احلكومية.

• الإعتـــداء باأي وجه من الوجوه على اأرا�صي وعقارات الدولة املخ�ص�صة واملراهق 
العامة الواقعة فـي نطاق املدن، �صواء حدث الإعتداء باإ�صتعمال القوة اأو التهديد 

باإ�صتعمالها، اأو اعتمادًا على �صلطة وظيفية اأو ا�صتغالل للنفوذ اأو الوجاهة.

•  التحري�ش اأو الت�صهيل اأو اإعانة الغري على الإعتداء على اأي من اأرا�صي وعقارات 
الدولة.

• تقدمي اأو اإعطاء تقارير اأو الإدلء ببيانات اأو معلومات كاذبة من قبل موظف عام 
من �صاأنها الإ�صرار مبمتلكات الدولة اأو م�صتحقاتها.

• طلـــب موظف عام اأو اأخذه ما لي�ش م�صتحقًا للدولـــة اأو ما يزيد على امل�صتحق لها 
مما اأنيط به حت�صيله مع علمه بذلك.
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من امل�سوؤول عن اإهدار املال العام؟

تقـــع امل�صوؤوليـــة عـــن اإهدار املـــال العام فــــي املوؤ�ص�صـــات العامـــة، على امل�صـــوؤول الآمر 

بالت�صـــرف فـي املال العام، وعادة ما يكون هو امل�صـــوؤول الأول فـي املوؤ�ص�صة العامة، اأو من 

ينوبـــه، كما ت�صل امل�صوؤولية اإىل املوظف املتلقي لالأمر، ويجب على هذا املوظف اأن يو�صح 

املخالفة بعر�ش مكتوب لرئي�ش اجلهة لإخالء م�صوؤوليته.

من له احلق فـي الإبالغ عن اإهدار املال العام؟

الإبــــالغ عن اجلرائم ب�صكل عام وعن جرائم الف�صــــاد ب�صكل خا�ش ل يعد من قبيل 

الو�صايــــة ويخرج عن نطــــاق الأ�صرار الوظيفية التي يتعني كتمانهــــا وعدم اإف�صائها، بل 

اإن ال�صــــر الوظيفي ذاته يتعني اإف�صاوؤه اإذا كان الق�صد منه احليلولة دون وقوع جرمية، 

اأو كان القانــــون يوجب القيام بعمليــــة الإف�صاء، الأمر الذي اأكدته املواثيق الدولية ذات 

ال�صلة، حيث اعتربت الإبالغ عن مثل هذا النوع من املخالفات من احلقوق الأ�صا�صية 

لالإن�صــــان التــــي ترقــــى اإىل م�صــــاف الواجــــب ل�صيما لدى �صــــدوره من قبــــل موظفني 

عموميني.

ومهمــــة الإبالغ عن اإهدار املال العام حــــق لكل مواطن، من منطلق اأنه املت�صرر من 

اأي ف�صــــاد اأو اإهدار للمال العام، �صواء اأ�صابــــه ال�صرر ب�صورة مبا�صرة اأو غري مبا�صرة 

كــــون ال�صرر يقع على املجتمع، فـي حني تكون عوائد الف�صاد ل�صالح فئة اأو جماعة هي 

التي تهدر املال العام.

وتدعــــم هــــذا احلــــق اتفاقيــــة الأمم املتحد ملكافحــــة الف�صــــاد التي �صادقــــت عليها 
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اجلمهوريــــة اليمنيــــة، اإىل جانــــب الد�صتــــور 

والعديــــد من القوانني فـــــي اليمن، كما يت�صح 

فـي الآتي:

املـــادة )13( مـــن اتفاقيـــة الأمم  األزمـــت 

املتحـــدة ملكافحـــة الف�صـــاد فــــي بندهـــا الأول 

كل دولـــة م�صادقـــة علـــى التفاقيـــة اأن »تتخذ 

تدابري منا�صبة، �صمن حـــدود اإمكاناتها ووفقا 

للمبـــادئ الأ�صا�صية لقانونها الداخلي، لت�صجيع 

اأفـــراد وجماعات ل ينتمـــون اإىل القطاع العام، 

مثـــل املجتمـــع الأهلي واملنظمات غري احلكومية ومنظمات املجتمـــع املحلي، على امل�صاركة 

الن�صطة فـي منع الف�صاد وحماربته، ولإذكاء وعي النا�ش فيما يتعلق بوجود الف�صاد واأ�صبابه 

وج�صامته وما ميثله من خطر«.

ون�ـــش د�صتـــور اجلمهورية اليمنيـــة املعدل عـــام 2001م، فـي املـــادة )51( باأنه »يحق 

للمواطـــن اأن يلجـــاأ اإىل الق�صاء حلماية حقوقه وم�صاحلـــه امل�صروعة وله احلق فـي تقدمي 

ال�صـــكاوى والنتقادات واملقرتحات اإىل اأجهزة الدولة وموؤ�ص�صاتها ب�صورة مبا�صرة اأو غري 

مبا�صرة«.

وح�صـــب القانون رقم )13( ل�صنة 1994م ب�صـــاأن الإجراءات اجلزائية، يحق لكل من 

علـــم بوقوع جرمية من اجلرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغري �صكوى 

اأو اإذن اأن يبلـــغ النيابـــة العامـــة اأو اأحد ماأموري ال�صبط الق�صائي بهـــا. وح�صب القانون 

ذاته يجب على كل من علم من املوظفني العموميني اأو املكلفني بخدمة عامة اأثناء تاأديته 

لعملـــه اأو ب�صبـــب ذلك بوقوع جرمية من اجلرائم التي يجـــوز للنيابة العامة رفع الدعوى 

عنهـــا بغـــري �صكـــوى اأو اإذن اأن يبلغ عنها فـــورًا النيابة العامة اأو اأقـــرب ماأموري ال�صبط 

الق�صائي.

وح�صـــب قانـــون مكافحة الف�صاد رقـــم )39( ل�صنة 2006م فـي املـــادة )24(: »على كل 

�صخ�ـــش علم بوقوع جرمية من جرائم الف�صاد الإبالغ عنها اإىل الهيئة اأو اجلهة املخت�صة 

اإىل  يــلــجــاأ  اأن  لــلــمــواطــن   »يــحــق 

وم�صاحله  حقوقه  حلماية  الق�صاء 

املـــ�ـــصـــروعـــة ولــــه احلــــق فـــــي تــقــدمي 

واملقرتحات  والإنــتــقــادات  ال�صكاوى 

ومــوؤ�ــصــ�ــصــاتــهــا  الـــدولـــة  اأجـــهـــزة  اإىل 

ب�صورة مبا�صرة اأو غري مبا�صرة«.

• املادة )51( من الد�صتور اليمني.
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مـــع تقـــدمي مـــا لديه مـــن معلومات حولهـــا لتتـــوىل درا�صتها للتاأكـــد من �صحتهـــا واتخاذ 

الإجـــراءات القانونية ب�صاأنها وتبا�صر الهيئة من تلقاء نف�صها التحري والتحقق فـي جرائم 

الف�صاد املن�صورة فـي و�صائل الإعالم املختلفة«.

 ون�صـــت املادة )44/ب( مـــن القانون ذاته: »على كل من علم من املوظفني العموميني 

اأثنـــاء تاأديتـــه لوظيفته اأو ب�صبب ذلك بوقوع جرمية من جرائـــم الف�صاد اأن يبلغ عنها فورًا 

اإىل الهيئة اأو اجلهة املخت�صة مع تقدمي ما يتوافر لديه من معلومات حولها«.

من نراقب؟

يخ�صـــع لرقابة املجتمع كل موظف عام، 

وكل موؤ�ص�صة عامة.

وعرف القانون رقم )12( ل�صنة 1994م 

ب�صـــاأن اجلرائـــم والعقوبـــات، وتعديالتـــه 

ل�صنـــة   )16( رقـــم  اجلمهـــوري  بالقـــرار 

1995م، املوظـــف العـــام واملوؤ�ص�صـــة العامة 

وفق الآتي:

املوظف العام:

يعـــد موظفًا عامـــًا: رئي�ـــش اجلمهورية 

ونائـــب الرئي�ش ورئي�ش واأع�صـــاء جمل�ش الوزراء وكل من توىل اأعباء وظيفة عامة مبقابل 

اأو بغـــري مقابـــل ب�صـــرف النظر عـــن �صحة قـــرار تعيينه فيهـــا وي�صمل اأع�صـــاء ال�صلطة 

الق�صائية واأفـــراد القوات امل�صلحة وال�صرطة واأع�صاء الهيئـــات العامة واأع�صاء املجال�ش 

النيابية العامة اأو املحلية املنتخبني منهم واملعينني واملحكمني واخلرباء والعدول والوكالء 

واملحامـــني واحلرا�ـــش الق�صائيني الذيـــن تعدل لديهم الأمـــوال واأع�صـــاء جمال�ش اإدارة 

رئي�ض اجلمهورية  عاماً:  يعد موظفاً 

جمل�ض  واأع�صاء  ورئي�ض  الرئي�ض  ونائب 

الوزراء وكل من توىل اأعباء وظيفة عامة 

النظر  بــ�ــصــرف  بــغــري مــقــابــل  اأو  مبــقــابــل 

عـــن �ــصــحــة قــــرار تــعــيــيــنــه فــيــهــا وي�صمل 

اأع�صاء ال�صلطة الق�صائية واأفراد القوات 

املــ�ــصــلــحــة والــ�ــصــرطــة واأعـــ�ـــصـــاء الــهــيــئــات 

العامة  النيابية  املجال�ض  واأع�صاء  العامة 

املــنــتــخــبــن مــنــهــم واملــعــيــنــن  اأو املــحــلــيــة 

والوكالء  والــعــدول  واخلــراء  واملحكمن 

الذين  الق�صائين  واحلــرا�ــض  واملحامن 

جمال�ض  واأع�صاء  الأمـــوال  لديهم  تعدل 

التي  وموظفيها  والبنوك  ال�صركات  اإدارة 

ت�صهم الدولة فـي راأ�ض مالها.
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ال�صركات والبنوك وموظفيها التي ت�صهم الدولة فـي راأ�ش مالها.

املوؤ�س�سة العامة:

يق�صـــد بها املرافـــق واملوؤ�ص�صات التي متتلكها الدولة اأو ت�صهم فــــي راأ�ش مالها وتهدف 

اإىل حتقيـــق نفع عام وي�صمل الهيئات وال�صـــركات العامة والأحزاب والنقابات والحتادات 

واجلمعيات والوحدات الإدارية واملجال�ش املحلية.

الأ�سخا�ص الإعتبارية:

عرف القانون الأ�صخا�ش الإعتبارية لت�صمل ال�صركات والهيئات واملوؤ�ص�صات واجلمعيات 

التي تكت�صب هذه ال�صفة وفقًا للقانون وتاأخذ حكم الأ�صخا�ش الطبيعية بالن�صبة للجرائم 

املن�صو�ش عليها فـي هذا القانون.

من نبلغ عن وقائع اإهدار املال العام؟

قبـــل اأن نبحث عـــن اجلهة التي ينبغي اإبالغها عن وقائع اإهـــدار املال العام، ينبغي اأن 

نقـــوم بر�صـــد وتوثيق وقائع اإهدار املال، ومن ثم نذهب لالإبـــالغ عنها، وهنا نو�صح كيفية 

القيام بر�صد وتوثيق وقائع اإهدار العام.
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ر�سد وتوثيق وقائع

اإهدار املال العام
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ر�سد وتوثيق وقائع اإهدار املال العام:

لكـــي ن�صتطيـــع حتديـــد اآليات الر�صـــد علينا حتديد الهـــدف من الر�صد والـــذي غالبًا 

مـــا يكون اإجراًء تقومييًا رادعـــًا، تقومييًا لكونه يلقي ال�صوء علـــى الإختاللت التي ت�صمح 

باإهـــدار املـــال العام �صـــواء كانت هذه الإختـــاللت ت�صريعية اأو ب�صبب اأخطـــاء فـي اللوائح 

التنظيميـــة لعمل موؤ�ص�صـــات الدولة. ويكون الر�صـــد رادعًا لكونه يلعـــب دورًا وقائيًا يتمثل 

فــــي تـــردد املخالفني عن القيـــام باإهدار املال العـــام ليقينهم بوجود مـــن ير�صد ويراقب 

حتركاتهم خوفًا من املحا�صبة. 

ولكـــي حتقـــق عملية ر�صد وتوثيق وقائـــع اإهدار املال العام اأهدافهـــا ل بد من التحديد 

الوا�صـــح والدقيق للوقائـــع التي يتم الت�صدي لها والتحقق من اأنهـــا تدخل �صمن الأعمال 

التي يجرمها القانون وهو ما �صبق الإ�صارة اإليه فـي الأجزاء ال�صابقة من هذا الدليل، التي 

اأو�صحنـــا فيها تعريف الف�صـــاد واأ�صكاله، ومظاهر اإهدار املال العـــام واجلهات التي نقوم 

بر�صدها ومراقبة اأدائها.

وفــــي هذا اجلـــزء من الدليل نركز على اآلية الر�صد والتوثيق مبعنى كيف نر�صد ونوثق 

وملاذا نر�صد ونوثق؟، لهذا ل بد من التعرف اأوًل على املق�صود بالر�صد واملراقبة وتق�صي 

احلقائق والتوثيق.

    الر�سد:

يعرف الر�صد باأنه: عملية تقييمية تقوم على الإ�صتعالم املنظم وتق�صي احلقائق حول 

حـــدث اأو واقعة اأو ظاهرة حمددة والتنقيب عـــن تفا�صيلها من اأجل الو�صول اإىل احلقيقة 

عرب احل�صول على معلومات حمددة ودقيقة ميكن اإ�صتعمالها فـي احلد من الإعتداء على 

املال العام واإثبات الوقائع املر�صودة.
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وي�صتخـــدم م�صطلـــح الر�صـــد باإعتبـــاره عملية تتبـــع ممنهـــج للتدابري التـــي تتخذها 

املوؤ�ص�صـــات اأو املنظمـــات اأو املبادرات للوقـــوف على مدى قيام املوؤ�ص�صـــات بواجباتها وفق 

املهام املنوطة بها.

    تق�سي احلقائق: 

يجـــب اأن نفرق بـــني عملية الر�صد وعمليـــة تق�صي احلقائق وهو م�صطلـــح اأ�صيق من 

م�صطلـــح الر�صد ويق�صد به ا�صتخال�ش احلقائق من تقارير الر�صد ويوؤدي التق�صي اإىل 

جمع اأكرب قدر من املعلومات للتاأكد من اأية اإدعاءات اأو بالغات بوقوع خمالفات توؤدي اإىل 

اإهدار املال العام؛ وغالبًا ما تقوم منظمات اأو موؤ�ص�صات بعملية التق�صي لأنها تتطلب فرق 

عمل اأكرب وموارد مالية ومعرفية كبرية ن�صبيًا.

    التوثيق:

تاأتي عملية التوثيق كعملية لحقة لعمليتي الر�صد والتق�صي ويق�صد بها:

الت�صجيـــل املنظـــم لنتائـــج عمليتي الر�صـــد والتق�صي وتهـــدف اإىل تنظيـــم املعلومات 

بطريقـــة جتعـــل مـــن ال�صهـــل ا�صتعادتها عنـــد احلاجـــة اإليها؛ وحتتـــاج هـــذه العملية اإىل 

اإ�صتخـــدام ا�صتمـــارات ر�صد موحـــدة م�صبقًا للر�صد، بحيـــث تتوحد اآليـــة الر�صد وي�صهل 

توثيقها واأر�صفتها وحفظـها الكرتونيًا.
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من يقوم بالر�سد ؟

منظمـــة  اأو  جمموعـــة  اأو  فـــرد  لأي  ميكـــن 

اأو مبـــادرة القيـــام بذلـــك اإذا توافـــرت لديهم 

املهـــارات الأ�صا�صيـــة للقيـــام بعمليـــة الر�صد، 

ويكمن الفرق بني الر�صد الذي يقوم به الأفراد، 

والر�صـــد الذي تقـــوم به املنظمـــات فـي طبيعة 

ونوعية املعلومات املتح�صلة وطريقة الإ�صتفادة 

منها، وهـــذا الفرق فـي نوعيـــة املعلومات يعود 

هو الآخـــر اإىل اإختالف اأ�صاليـــب واأدوات جمع 

املعلومـــات وم�صادر احل�صول علـــى املعلومات 

التـــي يعتمد عليها كل من الأفـــراد واملنظمات، 

فالأفـــراد مثـــاًل يعتمـــدون عـــادة علـــى اأ�صلوب 

املالحظـــة فــــي جمـــع املعلومـــات بينمـــا تعتمد 

املنظمات على الدرا�صـــات والأبحاث التحليلية 

املكتبية وامليدانية وعلى بعثات تق�صي احلقائق 

واإجراء املقابالت وال�صتطالعات.

وللتذكـــري فقـــط فنحن نر�صد اإما وقائع اإهـــدار املال العام اأو موؤ�صـــرات لق�صايا ف�صاد 

اإ�صافة اإىل ر�صد وحتليل البيئة العامة وال�صيا�صات الر�صمية ومدى جناعتها فـي احلد من 

الف�صـــاد ومالحقة الفا�صدين، وميكن لالأفراد امل�صاهمة فـي هذه العملية من خالل تقدمي 

البالغات وال�صكاوى عن ق�صايا الف�صاد للجهات الر�صمية وغري الر�صمية املعنية مبكافحة 

الف�صاد. 

اأو  جمــمــوعــة  اأو  فـــرد  لأي  ميــكــن 

بالر�صد،  الــقــيــام  مــبــادرة  اأو  منظمة 

ويكمن الفرق بن الر�صد الذي يقوم 

بــه الأفــــراد، والــر�ــصــد الـــذي تــقــوم به 

املنظمات فـي طبيعة ونوعية املعلومات 

املتح�صلة وطريقة الإ�صتفادة منها.

فــــــــــالأفــــــــــراد يـــــعـــــتـــــمـــــدون عـــــــادة 

ـــلـــوب املـــالحـــظـــة فـــــــي جــمــع  عـــلـــى اأ�ـــص

املــعــلــومــات بــيــنــمــا تــعــتــمــد املــنــظــمــات 

التحليلية  والأبــحــاث  الدرا�صات  على 

املــكــتــبــيــة واملـــيـــدانـــيـــة وعـــلـــى بــعــثــات 

املــقــابــالت  واإجـــــراء  احلــقــائــق  تق�صي 

وال�صتطالعات.
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وترتكز مكافحة اإهدار املال العام فـي ثالث اجتاهات رئي�صية اأهمها:-

• تعريـــز قيم ال�صفافية والنزاهة فــــي كل املوؤ�ص�صات احلكومية والأهلية ومنظمات 
املجتمع املدين. 

• اإ�صالح منظومة الت�صريعات والقوانني و�صد الثغرات التي تعترب منافذ للممار�صة 
الف�صاد واإهدار املال العام. 

• ر�صـــد وتوثيـــق وتفعيـــل م�صاءلة وحما�صبـــة املوظفني العموميـــني، الذين يقومون 
باإهدار املال العام.

اأ�س�ص ر�سد وتوثيق وقائع اإهدار املال العام:

باإعتبـــار الر�صد ن�صاط منظم وخمطط كما �صبـــق الإ�صارة اإىل ذلك فهو جهد ل ميكن 

اأن يت�صـــدى له اإل منظمات اأو جهات لديهـــا الإمكانيات الب�صرية واملالية الالزمة، ويتمثل 

الهـــدف الأ�صا�ـــش للر�صـــد والتوثيق لوقائع اإهدار املـــال العام فـي تعزيـــز م�صوؤولية الدولة 

وحما�صبـــة املخالفـــني وحتى جتـــري عملية الر�صـــد ب�صـــورة �صليمة، هناك عـــدة مبادئ 

اأ�صا�صية ل غنى عنها لإمتام عملية الر�صد، ياأتي على راأ�صها جمع وتدقيق املعلومات، حيث 

ي�صتلـــزم ر�صد حـــالت اإهدار املال العـــام معلومات �صحيحة ومدققة مـــن م�صادر موثوق 

فيهـــا. وتقـــوم املنظمات عادة بعمليـــة الر�صد من خالل احل�صـــور والتواجد امليداين عرب 

را�صديـــن ميدانيني وفرق تق�صي احلقائق، اإ�صافة اإىل الر�صد والتوثيق املكتبي ومن ذلك 

تلقي البالغات وال�صكاوى وخماطبة اجلهات الر�صمية عنها، اإ�صافة اإىل درا�صة ومراجعة 

تقارير اجلهـــات الر�صمية مثل تقارير اللجان املتخ�ص�صة مبجل�ش النواب وتقارير و�صائل 

الإعالم املرئي وامل�صموع واملقروء والإلكرتوين وتقارير اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�صبة 

وتقاريـــر املنظمـــات املحلية والدوليـــة املعنية مبكافحـــة الف�صاد، وحني تنـــربي املنظمات 
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للت�صدي ل�صاأن مهم مثل وقائع اإهدار املال العام عليها قبل البدء بالتحرك اأن تقوم كاأدنى 

تقدير باخلطوات الآتية:

• بناء فريق عمل من�صجم وموؤمن بالهدف الأ�صا�ش للن�صاط الذي �صيقومون به وهو 
ر�صد وك�صف وقائع اإهدار املال العام.

• حتليـــل معمـــق لظاهرة اإهدار املـــال العام بكل تفا�صيلهـــا )اأ�صبابها – اآلياتها – 
اآثارها ...اإلخ( وميكن للفريق فـي هذه اخلطوة اأن يلجاأ اإىل ا�صت�صارة خرباء فـي 

هذا املجال لال�صتفادة من اإمكانياتهم وخرباتهم ومعارفهم.

• حتديـــد الأهـــداف والغايات مـــن عمل الفريـــق واأن يحدد نطاق عملـــه بال�صبط 
واحلالت التي يعمل عليها.

• تلقـــي الفريـــق مهـــارات كافية وخا�صـــة بالإطـــار القانوين/ اأو حتديـــد املرجعية 
القانونيـــة التي ت�صتند عليها عمليـــة الر�صد و�صمان اإكت�صـــاب الفريق للمعارف 

واملهـــارات واخلربات الالزمة فـي جمال الر�صد والتوثيق واأدوات واأ�صاليب جمع 

املعلومات وحتليلها واإعداد التقارير املتخ�ص�صة عن الف�صاد واإهدرًا املال العام.

...اإلخ( – املال  الب�صري  • تقييم املوار املتاحة )الوقت – العن�صر 
• حتويـــل الأهداف اإىل اأن�صطـــة تنفيذية وفق خطة عمل مزمنـــة وخمرجات قابلة 

للقيا�ش لالإ�صتفادة منها فـي مرحلة التقييم.

• بناء حتالفات وا�صحة وحمددة الأهداف مع:
- مبادرات ومنظمات لها التوجه نف�صه.

- و�صائل الإعالم.

- اأع�صاء برملانيون لديهم التوجه نف�صه.

- جهـــات واأ�صخا�ـــش واأحـــزاب ومكونات لديهـــم ثقل كبري ميكنهـــم من خالله 

التاأثري على منظومة �صنع القرار.
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عملية جمع املعلومات: 

يبـــداأ عمل املنظمـــات العاملة فـي جمال مكافحـــة الف�صاد اأو فرق الر�صـــد العاملة فـي 

جمـــال ر�صد وتوثيق وقائع الإعتداء على املال العام منذ العلم بوجود واقعة ف�صاد اأو توافر 

ما يكفي من املوؤ�صرات على اإمكانية حدوث ف�صاد فـي اأي مرفق من املرافق الر�صمية اأو فـي 

اأي هيئـــة من الهيئات الر�صمية؛ وهنا تقـــوم املنظمات عادة باإعداد خطة للتحرك الهدف 

منها جتميع معلومات �صحيحة وموثوقة عن الوقائع التي تت�صدى لها اأو التحقق من �صحة 

الإدعاءات بوجود وقائع ف�صاد، ويكون ذلك عادة بجمع املعلومات الأولية وحتديد امل�صادر 

الأ�صا�صية للمعلومات والأطراف الرئي�صية فـي الوقائع وتت�صمن عملية جمع املعلومات عدة 

خطوات متتابعة:

• عملية ر�صد الوقائع وت�صجيل املخالفات.
• جمع ال�صهادات وتلقي ال�صكاوى.

• التحقق والتاأكد من �صحة الوقائع ب�صكل غري قابل لل�صك. 
ومبـــا اأن الهدف الأ�صا�ش للر�صـــد والتوثيق يتمثل فـي جمع معلومـــات �صحيحة موثوقة 

وموثقة فاإن املنظمات والرا�صدين يعتمدون على عدة اأ�صاليب جلمع املعلومات/ البيانات، 

وتعتـــرب املالحظة املبا�صرة اأو الب�صيطة واملقابـــالت وال�صتطالعات اأكرث الأدوات مالءمة 

جلمع املعلومات عن وقائع اإهدار املال العام واملوارد العامة.

املالحظة:

املالحظـــة كاأ�صلوب تقوم علـــى املتابعة الواعية لواقعة اأو ظاهـــرة ما، بق�صد تف�صريها 

واكت�صافهـــا اأ�صبابهـــا، وتعد الأ�صلوب الأمثـــل للك�صف عن املخالفـــات والتاأكد من وقوعها، 
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ومع اأن املالحظة ل تتطلب جهدًا خا�صًا، فاإنها تقلل اأي�صًا من الإعتماد على ال�صتنتاجات 

واملعلومـــات، وت�صمـــح باحل�صـــول على بيانـــات ومعلومات مـــن اجلائز األ يكـــون قد جرى 

التفكري فيها من قبل. ويتوقف جناح اأ�صلوب املالحظة فـي جمع البيانات واملعلومات حول 

حالت اإهدار املال العـام على اأمــرين: 

      الأول: 

يتعلـــق بال�صخ�ـــش اأو املجموعـــة القائمـــة بالر�صـــد حيـــث يتحتـــم عليه حتـــرى الدقة 

واملو�صوعيـــة، فيقـــوم بتدوين مالحظاته اأوًل بـــاأول ل �صيما ما ي�صتدل منـــه على الإ�صرار 

باملال العام.

      والثاين: 

يتعلـــق بالواقعـــة التي يجري ر�صدها من حيث مدى انت�صارهـــا، وما هي اجلهات، ومن 

هم املوظفون الذين يتحملون امل�صوؤولية فيها، وماهي الو�صائل امل�صاعدة للتاأكد منها وجمع 

الوثائـــق والأدلة اخلا�صة بها وبالـــذات املوظفني العاملني فـي اجلهـــة امل�صتهدفة بالر�صد 

والذين ميكن اأن ي�صاعدوا الرا�صد فـي احل�صول على الوثائق التي تثبت الواقعة. 

املقابالت: 

تعـــد املقابـــالت اأداة مهمة لإ�صتقاء املعلومـــات من الأ�صخا�ـــش ذوى ال�صلة، ومع ذلك 

فهـــي ل تعدو فيما يتعلـــق بر�صد حالت اإهدار املال العام اأكرث مـــن كونها و�صيلة م�صاعدة 

لال�صتعـــالم والتثبت من �صحة ما مت التو�صل اإليه من معلومات، ل �صيما ما جرى التو�صل 

اإليـــه منها عن طريق املالحظة املبا�صرة، وميكن اأن تكـــون املقابالت اأداة تنويرية وتعتمد 

بالدرجـــة الأ�صا�ش على جتـــاوب الأ�صخا�ـــش ذوي ال�صلة الذين ميتلكـــون املعلومات، وقد 

ي�صاعـــد هذا الأ�صلوب على احل�صـــول على معلومات عن وقائع اأخرى مل ينتبه لها باأ�صلوب 

املالحظة ورمبا اأي�صًا نح�صل من خالل املقابالت على تفا�صيل دقيقة جدًا عن الوقائع. 

وبغ�ـــش النظـــر عن الطريقـــة املتبعة فـي جمع البيانـــات، فيجب علـــى القائم بالر�صد 

اإلتـــزام احليطة واحلذر فـي انتقاء املعلومات املطلوبـــة لتوثيق الواقعة، وفح�ش املعلومات 
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والوثائـــق التـــي تتوفر لديـــه وغربلتها عن طريـــق الختبارات والتاأكد مـــن اأي بيانات غري 

مت�صقـــة اأو متناق�صة فـي اأقـــوال الأ�صخا�ش الذين نقابلهم. ول نن�صـــى اأن اأهم مرحلة فـي 

الر�صد هي التاأكد من �صحة الوثائق التي تعترب الدليل الرئي�ش لإثبات اأية واقعة. 

وحتتم عملية جمع املعلومات عن املخالفات 

املتعلقـــة بالإنفـــاق العـــام واأنواعهـــا واأمناطها 

املختلفـــة اإتباع اأ�صاليب دقيقـــة فـي عملية جمع 

املعلومات والوثائق مـــن م�صادر خمتلفة وهذه 

العمليـــة تتطلب بحثـــًا دقيقًا ومتابعـــه وتتطلب 

كذلك احل�صول على الوثائق الالزمة لإثباتها.

وتعتمـــد عمليـــة جمـــع املعلومـــات علـــى كل 

مراحـــل الر�صد وتق�صـــي احلقائـــق والتوثيق، 

وغالبًا ما تقوم بهـــا املنظمات احلكومية وغري 

احلكومية وتت�صمن عملية جمع املعلومات عدة 

خطـــوات متتابعـــة اأولهـــا عملية ر�صـــد الوقائع 

وت�صجيل املخالفات ثم جتميع ال�صهادات وتلقي ال�صكاوى، ثم التاأكد من �صحة هذه الوقائع 

ب�صكل غري قابل لل�صكل.

حتليل املعلومات:

بعـــد جمـــع املعلومات والبيانـــات وتوثيقها تاأتـــي مرحلة حتليل املعلومـــات وتقييم مدى 

التنا�صـــق املوجـــود فـي املادة املتعلقـــة بوقائع اإهدار املال العام، ومبـــا اأن الهدف من ر�صد 

الوقائـــع وجتميـــع املعلومات والبيانات ب�صاأنها ليقف عند هـــذا احلد، فاإن اخلطوة التالية 

تتمثل بكتابة تقرير اأو تقدمي بالغ اأو �صكوى للجهات املخت�صة لالإبالغ عن الواقعة ومتابعة 

اإجراءات الأجهزة املخت�صة حتى تقدمي من قاموا بعملية اإهدار املال العام اإىل الق�صاء. 

يــتــيــح قــانــون حــق احلــ�ــصــول على 

املعلومات للمواطنن واملنظمات احلق 

معلومة  اأي  على  احل�صول  طلب  فـي 

من اأي موؤ�ص�صة من موؤ�ص�صات الدولة، 

وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن عـــــدم ا�ــصــتــكــمــال 

خــطــوات تفعيل هــذا الــقــانــون، ميكن 

ــتــفــادة مــنــه فـــــي احلــ�ــصــول على  الإ�ــص

املال  اإهــدار  املتعلقة بوقائع  املعلومات 

العام باعتباره قانوناً نافذاً.
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وما يجب الإ�صارة اإليه هنا اأن نوع املعلومات املر�صودة واملوثقة ومدى �صحتها وموثوقيتها 

حتدد طبيعة التحرك الالحق للمنظمات، وهو دور اأكرب بكثري من عملية تقدمي البالغات 

وال�صكاوى، التي يقوم بها عموم املواطنني، وميكن للمنظمات بناء على املعلومات املتوافرة 

لديهـــا تقـــدمي البالغات وال�صـــكاوى، وحتريـــك الدعـــاوى الق�صائية ملالحقـــة الفا�صدين 

وحمايـــة املال العام، اإ�صافة اإىل اإعداد التقاريـــر املتخ�ص�صة والتي ميكن العتماد عليها 

عند تقييم مدى التقدم املحرز فـي مكافحة الف�صاد. 

اآليات الإبالغ عن وقائع اإهدار املال العام:

هنـــا ناأتي اإىل اخلطوة املتمثلـــة بالإبالغ عن وقائه اإهدار املال بعـــد ر�صدها وتوثيقها، 

ويكون ذلك بتقدمي بالغ اأو �صكوى اأو تقرير، وفيما يلي تعريف مب�صط بهذه املفاهيم:

     البالغ:

الإبـــالغ اأو الإخبـــار بوقوع جرمية من جرائم الف�صاد، وميكـــن اأن يتقدم به اأي �صخ�ش 

علم بوقوع جرمية ف�صاد ولو مل يكن له عالقة بها من اأي نوع، وتتعدد �صور وو�صائل تقدميه 

للجهـــة املخت�صة، فقد يكـــون بالفاك�ش اأو عرب موقع اجلهة على �صبكة الإنرتنت اأو بح�صور 

ال�صخ�ش املبلغ للجهة املراد اإبالغها، وي�صتح�صن اإرفاق الوثائق املوؤيدة اإن اأمكن ما مل فال 

ي�صرتط ذلك لقبول البالغات.

ولكـــي يكـــون اأداء الأفراد فاعاًل فـي هذه العملية ل بـــد اأن يت�صمن البالغ احلد الأدنى 

من املعلومات املطلوبة وذلك من خالل الإجابة عن جمموعة من الأ�صئلة منها تاريخ ووقت 

الواقعـــة ومكانهـــا وماذا حدث بال�صبـــط وكيف حدث ذلك، اإ�صافـــة اإىل حتديد القائمني 

بالواقعـــة وتو�صيفهـــم الوظيفي، ولبد اأن يرفق بالبالغ الوثائق الالزمة لتاأكيد ما جاء فيه 

من معلومات فـي حال توافرها.
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     ال�سكوى:

عري�صـــة تت�صمن وقوع جرمية من جرائم الف�صاد يقدمهـــا �صخ�ش اأو اأكرث لهم عالقة 

اأو ت�صـــرروا اأو كانـــوا اأحد اأطراف هذه اجلرمية. وبالتايل يجب اأن تقدم من ذوي العالقة 

مبو�صـــوع اجلرمية املبلغ عنها، ولهذه العالقة عدة �صـــور كاأن يكون �صحية من �صحاياها 

اأو اأن يكـــون طرفًا من اأطراف املو�صـــوع الذي حدثت فيه اجلرمية، ويجب ح�صور ال�صاكي 

بنف�صـــه اأو عن طريق ممثلـــه القانوين املفو�ش بتقدمي ال�صكوى نيابة عنه، كما يجب اأرفاق 

الوثائق املوؤيدة ل�صحة �صكواه.

     التقرير:

يعـــرف التقريـــر باأنه هـــو ت�صـــور ملوقف اأو 

ظاهرة حمـــددة مهما كانـــت طبيعتها، وعادة 

يهتم بتو�صيح الإيجابيـــات وال�صلبيات املتعلقة 

باملوقـــف، وهـــو جمال مـــن جمـــالت التفكري 

لعر�ش وجهة نظـــرك واأفكارك لالآخرين وفقًا 

للبيانـــات واملعلومات والوثائق ال�صحيحة التي 

ح�صلت عليها.

وهناك اأنـــواع خمتلفة مـــن التقارير منها: 

التقارير الداخلية والتقارير اخلارجية.

      التقارير الداخلية:

 هـــي التقارير املقدمة مـــن الرا�صدين اىل 

وحـــدة الر�صـــد باملنظمـــة ومنها على �صبيـــل املثال تقرير عـــن واقعة وميكـــن اأن يقوم بها 

الرا�صـــدون اأو املواطنون، والتقارير ال�صهرية للرا�صديـــن، هي تقارير فنية �صهرية ت�صلط 

ال�صـــوء علـــى الأو�صاع فـي اإطارها املحلـــي ون�صبة الإجناز فـي خطـــة الر�صد والعالقة مع 

اجلهـــات املختلفـــة مثال واي م�صتجـــدات جديدة تت�صـــل بوقائع �صابقة مثـــاًل اأو موؤ�صرات 

لق�صايا ف�صاد اأو اعتداء على مال عام.

يعرف التقرير باأنه:

مـــكـــتـــوب ملـــجـــمـــوعـــة مــن  • عـــر�ـــض 
احلقائق اخلا�صة مبو�صوع معن 

اأو م�صكلة معينة، ويت�صمن حتليل 

واقرتاحات وتو�صيات تتما�صى مع 

نتائج التحليل.

درا�صة مل�صكلة ما،  تت�صمن  وثقية   •
بـــهـــدف نــقــل واإعــــطــــاء املــعــلــومــات 

ــــي تـــ�ـــصـــفـــر عــنــهــا  ــــت والــــنــــتــــائــــج ال

الأفكار  تقدمي  اأجــل  من  الدرا�صة 

والتو�صيات.

اأو درا�ــصــة  بــحــث،  نــتــائــج  عــر�ــض   •
حلول  اقـــرتاح  اأو  مــعــن،  مو�صوع 

مل�صكلة ما.
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      التقارير اخلارجية:

 هي التقارير التي تتوجه بها املنظمة اإىل اجلمهور ومنها التقارير التي تعرب من خاللها 

املنظمـــة عن موقفها من واقعة ما اأو التقارير ال�صنويـــة اأو التقارير والدرا�صات التحليلية، 

وهـــذا النوع من التقارير تعده عـــادة املنظمات اأو وحدات الر�صـــد وباحثي املنظمة ولي�ش 

الرا�صديـــن امليدانيني فـي املحافظات لكنها تعتمد ب�صكل اأ�صا�صي على تقارير الرا�صدين، 

وكلما كانت تقارير الرا�صدين جيدة كانت تقارير املنظمات جيدة وحمققة للهدف منها.

موا�سفات التقرير اجليد: 

هنـــاك بع�ـــش املوا�صفات التي يجب اأن تتوافر فـي التقرير حتـــى ميكن اعتباره تقريرًا 

جيـــدًا، كما اأنهـــا ت�صتخدم اأي�صًا كمعايري للحكم على جودة وكفـــاءة ومهارة معد التقرير، 

وتتلخ�ش هذه املوا�صفات فيما يلي:

1.  البعــد الزماين: الفرتة التـــي يغطيها التقرير ووقت عر�ش التقرير، فكلما 

قرب وقت العر�ش من نهاية فرتة التغطية كلما عظمت فائدة التقرير لإمكانية 

النتفاع به عند التخطيط للمرحلة امل�صتقبلية.

2.  ال�شموليــة والإرتباط باملو�شــوع: ويق�صد بال�صمولية اأن يغطي التقرير 

كل جوانب املو�صوع ويجيب عن كل الت�صاوؤلت املحتملة للقارئ.

3.  الدقــة و�شحــة البيانــات: تعتـــرب دقة و�صحـــة البيانات التـــي يت�صمنها 

التقريـــر عاماًل اأ�صا�صيًا فـي احلكم على مـــدى جودته، ويتطلب ذلك من معد 

التقرير التاأكد من املعلومات التـــي يعر�صها، والإ�صارة اأحيانًا اإىل م�صدرها، 

وذلـــك حتى يك�صب ثقة القـــارئ ويوفر له اإمكانية العتمـــاد على التقرير فـي 

اإتخاذ قرار معني.

4.  منا�شبــة احلجم: يجـــب اإل يكون ا�صغر اأو اأكرب من الالزم، ويتوقف حجم 

التقرير على عدة عوامل منها: 

                 - الفرتة الزمنية التي يغطيها التقرير.

                 - اجلهة املوجه اإليها.

                 - املو�صوع الذي يتحدث عن التقرير.
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5.  القــدرة علــى الإقناع: كلما كان التقرير قادرًا علـــى اإقناع القارئ بوجهة 

نظـــر اأو تو�صيـــات كاتبـــه، زادت درجـــة جودتـــه، وي�صاعـــد على ذلـــك كفاءة 

الكاتـــب وقدرتـــه على التحليـــل وال�صتنتاج وعر�ـــش الأفكار، ول �صـــك اأن لغة 

الأرقام هي دائمًا الأقـــدر والأف�صل على الإقناع خا�صة ملراقبة ومتابعة تنفيذ 

ال�صرتاتيجيات املختلفة.

6. اأ�شلــوب العر�ــس: ي�صاعـــد اأ�صلوب العر�ـــش ب�صكل مبا�صر فــــي احلكم على 

جـــودة التقرير وي�صهـــل مهمة القارئ، فـــال �صك اأن التتابـــع املنطقي لالأفكار 

والتكويـــن الهيكلـــي للتقرير ووجـــود عناوين رئي�صيـــة وفرعيـــة وطريقه ثابتة 

للرتقيـــم وا�صتخـــدام و�صائل اإي�صاح منا�صبة، كل ذلـــك يعترب عوامل م�صاعدة 

لرفع كفاءة واأ�صلوب عر�ش التقرير

7.  املو�شوعيــة: وتعنـــي البعد عن املوؤثرات ال�صخ�صيـــة عند عر�ش املعلومات 

واحلقائـــق وحتليلهـــا، ول ن�صمح ملواقفنـــا واآرائنا ال�صخ�صية بـــاأن حتدد �صكل 

ومو�صـــوع املعلومات التي يعر�صها التقرير، فـــاإن ذلك ي�صعفه فـي احلقيقة ل 

يقويه.

        ن�سائح ليكون تقريرك فعالَ:

دقيقًا و�صادقًا. كاماًل،  يكون  • اأن 
وب�صيطًا. الإمكان  بقدر  خمت�صرًا  يكون  • اأن 

مو�صوعيًا غري حمكوم باأرائك ورغباتك واأحكامك ال�صخ�صية. يكون  • اأن 
منطقي وتق�صيم وترقيم الأجزاء. وتتابع  ترتيب  • له 

ومبا�صرة. وا�صحة  بلغة  يكتب  • اأن 
يقدم فـي الوقت املطلوب تقدميه فيه. • اأن 

كان ذلك ممكنًا. كلما  البيانية  الإي�صاحات  • ا�صتخدام 
التقرير. معطيات  عن  تعرب  خال�صة  له  تكون  • اأن 

الأخطاء. من  • خاليًا 
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مهام واخت�سا�سات

اأجهزة الرقابة
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مهام واإخت�سا�سات اأجهزة الرقابة:

نو�صح فـي هذا اجلزء اأدوار املوؤ�ص�صات الرقابية فـي مكافحة الف�صاد، بحيث نحدد بعد 

ذلـــك اجلهة التي ينبغي اإبالغها بوقائع اإهدار املـــال العام وفقًا ملهام كل موؤ�ص�صة، ميكننا 

تق�صيم اأجهزة الرقابة اإىل ق�صمني:

الأول: اأجهزة الرقابة الق�صائية وت�صمل النيابات واملحاكم.

الثــاين: اأجهـــزة الرقابـــة غـــري الق�صائيـــة، وت�صمل: جمل�ـــش النـــواب، واملوؤ�ص�صات 

املتخ�ص�صـــة فـي املجـــال الرقابـــي وهي الهيئـــة الوطنية العليـــا ملكافحة 

الف�صـــاد، واجلهاز املركزي للرقابة واملحا�صبة، والهيئة العليا للرقابة على 

املناق�صات، واللجنة العليا للمناق�صات واملزايدات، وجلنة مكافحة غ�صل 

الأموال فـي البنك املركزي، اإىل جانب املجال�ش املحلية.

اأجهزة الرقابة الق�سائية:

     اأولً: النيابة العامة:

النيابة العامة هي هيئة من هيئات الق�صاء وفقًا للمادة )119( من الد�صتور لها الولية 

العامـــة بتحريك الدعـــوى اجلزائية ومتابعتها اأمام املحاكم وتنفيـــذ ما ي�صدر من اأحكام 

فيهـــا وفقًا للمادة )21( اإجراءات جزائيـــة ول ترفع من غريها اإل فـي الأحوال املبينة فـي 

القانـــون ومتار�ش عملهـــا فـي حتريك الدعـــوى اجلزائية باإجراء التحقيقـــات والت�صرف 

والرفع اإىل املحاكم ومتابعتها وتنفيذ ما ي�صدر من اأحكام ويبا�صر الدعوى العامة النائب 
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العـــام ب�صفته نائبـــًا عن املجتمع بنف�صه اأو بوا�صطة م�صاعديه مـــن اأع�صاء النيابة ون�صت 

املـــادة )84( من قانـــون الإجراءات اجلزائية على تبعية رجـــال ال�صبط الق�صائي للنائب 

العام وحتت اإ�صرافه.

     1- نيابة الأموال العامة:

ح�صـــب القانون رقـــم )1( ل�صنة 1991م ب�صاأن ال�صلطـــة الق�صائية، وقرار النائب العام 

)158( ل�صنـــة 1992م باإن�صـــاء نيابـــة الأموال العامـــة، وقرار النائب العـــام )240( ل�صنة 

2001م بتعديـــل القـــرار )158( ل�صنـــة 1992م، تخت�ـــش نيابة الأموال العامـــة بالتحقيق 

والت�صرف ورفع الدعوى ومبا�صرتها اأمام املحاكم املخت�صة فـي اجلرائم التالية:- 

- كل اجلرائـــم املا�صـــة باملال العام وما فـي حكمة واجلرائـــم الواقعة على اأرا�صي 

وعقارات الدولة واأموال الأوقاف.

- جرائم التهرب ال�صريبي واجلمركي.

- جرائم التزييف وترويج العمالت.

- اجلرائم املن�صو�ش عليها فـي قانون مكافحة الف�صاد.

- اجلرائـــم املرتبطـــة باجلرائم املن�صو�ش عليهـــا فيما ذكر فـي البنـــود ال�صابقة 

اإرتباطًا ل يقبل التجزئة.

     2- نيابة مكافحة الف�ساد:

اأن�صئت نيابة اأموال عامة ثانية متخ�ص�صة بق�صايا الف�صاد، وذلك مبوجب قرار النائب 

العـــام رقم )49( ل�صنـــة 2010م ب�صاأن اإن�صـــاء نيابة نوعيه وحتديـــد اخت�صا�صاتها بتلقي 

الق�صايـــا املحالـــة من الهيئـــة الوطنية العليا ملكافحـــة الف�صاد بهدف الإ�صـــراع فـي اإجناز 

التحقيق والتكيف القانوين و�صرعة اإحالة املتهمني اإىل حماكم الأموال العامة.

وتخت�ـــش هذه النيابـــة بالتحقيق والت�صرف ومبا�صرة الدعـــوى اجلزائية فـي الق�صايا 

املحالـــة مـــن الهيئة الوطنية العليـــا ملكافحة الف�صاد، ومنح قرار النائـــب العام رقم )50( 

ل�صنـــة 2010م وكيل نيابـــة الأموال العامة الثانيـــة املتخ�ص�صة بق�صايـــا الف�صاد �صالحية 
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رئي�ـــش نيابة، كمـــا �صدر قرار وزير العدل رقـــم )72( ل�صنـــة 2011م بتكليف قا�ٍش لنظر 

والف�صل فـي الق�صايا املحالة من الهيئة الوطنية العليا ملكافحة الف�صاد.

    اأين تتواجد هذه النيابات؟

تتواجـــد نيابة الأموال العامة الثانية املتخ�ص�صـــة بق�صايا الف�صاد، فـي اأمانة العا�صمة 

فــــي مقر الهيئـــة الوطنية العليا ملكافحة الف�صاد، وتتواجد نيابـــات الأموال العامة الأخرى 

فـي كل من: )اأمانة العا�صمة - عدن - تعز - احلديدة - ح�صرموت - اإب(.

وفــــي املحافظات واملديريات التي ل يوجـــد فيها نيابات اأموال عامة يكون الخت�صا�ش 

بنظر ق�صايـــا الأموال العامة املذكورة اأعاله للنيابات ال�صتئنافية والبتدائية ذات الولية 

العامة.

     ثانياً: حماكم الأموال العامة:

مهمتهـــا ح�صب قرار رئي�ـــش اجلمهورية رئي�ش جمل�ش الق�صاء الأعلـــى رقم )3( ل�صنة 

1996م ب�صاأن اإن�صاء حماكم الأموال العامة، وتعديالته بالقرار رقم )23( ل�صنة 2001م، 

وتعديالته بقرار رئي�ش جمل�ش الق�صاء رقم )137( ل�صنة 2008م اإ�صدار اأحكام ق�صائية، 

وت�صمل:

     1- حماكم الأموال العامة البتدائية:

ح�صـــب القـــــرار اجلمهوري بقانـــون رقم )32( ل�صنـــة 2001م ب�صـــــاأن حماكم الأموال 

العامـــة، توجد حماكـــم ابتدائية متخ�ص�صة ت�صمـــى حماكم الأموال العامـــة فـي كل من: 

)اأمانـــة العا�صمـــة - حمافظة �صنعا - عدن - احلديدة - ح�صرموت - تعز(، تتاألف هيئة 

احلــكم فيها مـن قا�ش فرد.

 وتخت�ـــش بالف�صل فـي اجلرائـــم والق�صايا التي عملت عليها نيابـــات الأموال العامة، 

وت�صمـــل كل الق�صايـــا املتعلقة باملـــال العام اأو ما فــــي حكمه واجلرائـــم القت�صادية وكذا 

الق�صايـــا املا�صة بالوظيفة العامة التي تقع من املوظفـــني العامني اأو من فـي حكمهم اأثناء 

تاأديتهـــم لوظائفهم اأو ب�صببها اأو من الأفراد، بالإ�صافـــة اإىل الق�صايا املتعلقة بال�صرائب 
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واجلمارك، وكل اجلرائـــم املا�صة بالثقة العامة كالتزويـــر والتقليد وال�صطناع والتزييف 

وكـــذا جرائم ترويج العمالت املزيفة وجرائم النقد، والق�صايا التموينية وق�صايا ال�صحة 

العامـــة. كمـــا تخت�ش هذه املحاكم مبحاكمـــة الفاعلني الأ�صليني وال�صـــركاء فـي اجلرائم 

املذكورة �صلفًا.

وفــــي عوا�صـــم املحافظـــات واملديريات التي ل توجـــد فيها حماكم اأمـــوال عامة تنظر 

املحاكم البتدائية ذات الولية العامة فـي تلك اجلرائم والق�صايا التي تخت�ش بها حماكم 

الأموال العامـــة، على اأن يتوىل الف�صل فيها القا�صي املخت�ش بق�صايا الأموال العامة فـي 

املحكمة البتدائية فاإن مل يوجد فرئي�ش املحكمة.

     2- حماكم الأموال العامة ال�ستئنافية:

تخت�ـــش حماكـــم ال�صتئناف )ال�صعـــب اجلزائيـــة( بالف�صـــل ا�صتئنافًا فــــي الأحكام 

والقـــرارات ال�صادرة مـــن حماكم الأموال العامـــة املتواجدة فـي بع�ـــش املحافظات، كما 

تخت�ـــش بالف�صل ا�صتئنافًا فـي الأحكام والقـــرارات ال�صادرة من املحاكم البتدائية ذات 

الولية العامة املتعلقـــة بق�صايا الأموال العامة فـي املحافظات التي لتتواجد فيها حماكم 

اأموال عامة ابتدائية.

وفــــي اأمانـــة العا�صمة على وجـــه اخل�صو�ـــش، توجد �صعبـــة ا�صتئنافيـــة جزائية ثانية 

مبحكمة ا�صتئناف اأمانة العا�صمة.

وح�صـــب القـــــرار اجلمهوري بقانون رقـــم )16( ل�صنة 2003م ب�صـــــاأن حماكم الأموال 

العامـــة تخت�ش هـــذه ال�صعبة بالف�صـــل ا�صتئنافًا فـي الأحـــكام والقـــرارات ال�صادرة فـي 

ق�صايا الأموال العامة باأمانة العا�صمة وكذا الق�صايا اجلزائية الأخرى املحالة عليها.

     3- املحكمة العليا )الدائرة الد�ستورية(:

مهمتهـــا ح�صب القانون رقم )1( ل�صنة 1991م ب�صاأن ال�صلطة الق�صائية، والقانون رقم 

)6( ل�صنـــة 1995م ب�صـــاأن اإجراءات حماكمة �صاغلـــي الوظائف التنفيذيـــة العليا اإ�صدار 

اأحكام ق�صائية. 
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     4- املحكمة الإدارية:

املحكمـــة الإدارية فـي اجلمهوريـــة اليمنية 

هي من نـــوع حماكـــم اأول درجـــة املتخ�ص�صة 

بالنظـــر والف�صل فـي نـــوع معني من املنازعات 

التـــي تكـــون الإدارة اأحـــد طرفيهـــا، اأن�صئـــت 

حديثـــًا مبقت�صى قرار جمل�ـــش الق�صاء الأعلى 

رقـــم )2010/177م( الـــذي ن�ش فــــي املادة 

)1( منـــه علـــى اأن تن�صـــاأ فــــي كل مـــن: اأمانة 

العا�صمة، حمافظة عدن حمكمتان ابتدائيتان 

متخ�ص�صتان للنظر فـي املنازعات الإدارية.

     اإخت�سا�سات املحكمة الإدارية:

حـــــدد قـــرار اإن�صاء املحكمة الإدارية اخت�صا�صها، فيما ن�صـــت عليه املادة )2/اأ( منه 

وهو:

اإلغاء القرارات الإدارية ال�صـــادرة عن ال�صلطات والوحدات الإدارية  • دعـــاوى 
العامة وفقًا للقوانني ذات ال�صلة. 

عن القرارات الإدارية والعقود الإدارية.  النا�صئة  التعوي�ش  • دعاوى 
الإدارية اخلا�صة بامل�صائل التاأديبية. بالقرارات  املتعلقة  الطعون  فـي  • النظر 

• املنازعـــات التـــي مل ينط الف�صل فيها ملحكمة اأو جهة اأخرى، �صريطة اأن تكون 
تلك املنازعات اإدارية.

وباإمكان اأي �صخ�ش مت�صرر من قرار اإداري اأن يرفع دعوى اىل املحكمة الإدارية �صمن 

دائـــرة اخت�صا�صها، وقد اأظهـــرت املحكمة الإدارية خـــالل الفرتة املا�صيـــة اأداًء اإيجابيًا 

ل�صالح الإنت�صار للقانون من خالل اأحكام عديدة �صدرت منها.
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اإخت�شا�شات املحكمة الإدارية:

الإداريـــة  الــقــرارات  اإلــغــاء  • دعـــاوى 
ال�صادرة عن ال�صلطات والوحدات 

الإدارية العامة وفقاً للقوانن ذات 

ال�صلة. 

عن  الــنــا�ــصــئــة  الــتــعــويــ�ــض  • دعــــاوى 
القرارات الإدارية والعقود الإدارية. 

املــتــعــلــقــة  الـــطـــعـــون  فـــــي  • الــنــظــر 
ــة  بــــالــــقــــرارات الإداريــــــــــة اخلــا�ــص

بامل�صائل التاأديبية.

• املنازعات التي مل ينط الف�صل فيها 
ملحكمة اأو جهة اأخــرى، �صريطة اأن 

تكون تلك املنازعات اإدارية.
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     اأين تتواجد املحكمة الإدارية

يتحدد نطاق اخت�صا�ش املحكمتني اأعاله فـي اأمانة العا�صمة وحمافظة عدن فقط.

     فـي بقية املحافظات:

فــــي بقيـــة املحافظات التي ل توجد فيها حماكم اإدارية ق�صـــى القانون رقم )1( ل�صنة 

1990م، ب�صـــاأن ال�صلطـــة الق�صائية فــــي املادة )47( منه باأن )تكـــون للمحكمة البتدائية 

الولية العامة للنظر فـي جميع الق�صايا( مبا يعني ا�صتمال وليتها على املنازعات الإدارية.

     الطعن فـي اأحكام املحكمة الإدارية:

يكـــون الطعـــن فــــي احلكـــم الإداري اأمـــام ال�صعبـــة املدنيـــة ال�صتئنافية فــــي املحاكم 

ال�صتئنافيـــة العاديـــة فــــي عوا�صم املحافظات طبقـــًا للقواعد العامة خـــالل 60 يومًا من 

تاريخ اإعالن �صاحب ال�صاأن اإعالنًا �صحيحًا اأو ا�صتالم املحكوم عليه ن�صخة احلكم )ح�صب 

املادة/275( من قانون املرافعات.

 واأما الطعن فـي الأحكام ال�صادرة من املحاكم ال�صتئنافية فـي الق�صايا الإدارية اأمام 

ليا وفقًا للفقـــرة رقم )7( من قرار الإن�صاء والتي ن�صت  الدائـــرة الإدارية فـي املحكمة العمُ

ليا الف�صل فـي الطعون بطريق النق�ش فـي  علـــى اأن: )تتوىل الدائرة الإدارية باملحكمة العمُ

الأحكام والقرارات ال�صادرة فـي الق�صايا الإدارية وفقًا للقانون(.
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اأجهزة الرقابة غري الق�سائية:

     1- ال�سلطة الت�سريعية )جمل�ص النواب(:

حـــني ينتخب جمل�ش النواب، من خـــالل انتخابات حرة ونزيهة، يـــوؤدي دورا فّعال فـي 

امل�صاءلـــة والرقابة علـــى اجلهاز التنفيذي ب�صقيه املركزي واملحلـــي، كما يعمل على اإعداد 

املنظومة الت�صريعية ال�صاملة مبا فيها تلك املتعّلقة مبكافحة الف�صاد. 

وح�صب الو�صع الراهـــن قبل تق�صيم اليمن 

اإىل 6 اأقاليـــم وفـــق خمرجات موؤمتـــر احلوار 

الوطنـــي ال�صامل فـــاإن جمل�ش النـــواب يتاألف 

من 301 ع�صـــو، ينتخبون من قبل ال�صعب عن 

طريق القـــرتاع ال�صري العام، املبا�صر وتق�صم 

اجلمهوريـــة اإىل 301 دائرة انتخابية مت�صاوية 

من حيث العدد ال�صـــكاين تقريبًا وينتخب عن 

كل دائرة ع�صـو واحـد. 

وتعمـــل فـي املجل�ش جلـــان الربملانية ت�صمل 

20 جلنـــة، وهـــي اأجهـــزة م�صاعـــدة للمجل�ش 

فــــي ممار�صتـــه لخت�صا�صاته، وهـــذه اللجان 

لهـــا �صالحيـــة اأن تدعـــو مبا�صـــرة ومبوافقـــة 

اأغلبية اأع�صاء اللجنة الوزراء واملخت�صني من 

امل�صوؤولني التنفيذيني ولها احلق فـي طلب تقدمي كافة الإي�صاحات منهم وطلب املعلومات و 

البيانات والوثائق التي حتتاجها فـي مهامها. ولكل ع�صو فـي الربملان حرية الن�صمام اإىل 

اأي جلنـــة ح�صب التخ�ص�ش واخلربة والكفاءة وهـــو ما يزيد من فعالية اللجان ون�صاطها. 

تتكـــون كل جلنة من عدد ل يقل عن 9 ول يزيـــد عن 18 ع�صوًا يختارهم املجل�ش، وتت�صكل 

بــاإمــكــان املــواطــنــن تــقــدمي �صكوى 

موؤ�ص�صة  اأيـــة  عــن  جماعية  اأو  فــرديــة 

حكومية اإىل جلنة ال�صكاوى باملجل�ض، 

اأو عر ممثليهم فـي املجل�ض املنتخبن 

النتخابية،  دوائــرهــم  فـي  قبلهم  مــن 

كــمــا ميــكــنــهــم مــتــابــعــة �ــصــكــاواهــم عر 

اأع�صاء املجل�ض، اأو عر جلنة ال�صكاوى، 

الإعالم  بو�صائل  ال�صتعانة  جانب  اإىل 

املجتمع  فـي  فــاعــاًل  رقيباً  متثل  التي 

الــنــواب  عــلــى  ال�صغط  اإىل  يــــوؤدي  مبــا 

واللجنة وعلى الرملان عموماً للتفاعل 

مع تلك ال�صكاوى.
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اللجان الدائمة باملجل�ش على النحو التايل:

جلنة العـرائ�ش وال�صكاوى، جلنة ال�صوؤون الد�صتورية والقانونية، جلنة التنمية والنفط 

والرثوات املعدنية، جلنة التجارة وال�صناعة، جلنة ال�صوؤون املالية، جلنة الرتبية والتعليم، 

جلنـــة التعليـــم العـــايل وال�صبـــاب والريا�صة، جلنـــة الإعـــالم والثقافـــة وال�صياحة، جلنة 

اخلدمات، جلنة ال�صحة العامة وال�صكان، جلنة النقل والت�صالت، جلنة الزراعة والري 

والـــرثوة ال�صمكية، جلنة القـــوى العاملة وال�صـــوؤون الجتماعية، جلنة ال�صـــوؤون اخلارجية 

واملغـرتبني، جلنـــة العدل والأوقاف، جلنة تقنني اأحكام ال�صريعة الإ�صالمية، جلنة الدفاع 

والأمن، جلنة ال�صلطة املحلية، جلنة احلريات العامة وحقوق الإن�صان، جلنة املياه والبيئة. 

كمـــا يجـــوز للمجل�ش اإن�صـــاء اأو ت�صكيل جلان دائمـــة اأخرى اأو دمج جلنتـــني اأو اأكرث من 

اللجـــان الدائمة وحتديد اخت�صا�صاتها، ولهذه اللجان اأن تن�صئ جلان فرعية ت�صرف على 

القطاعات والأن�صطة الداخلية فـي اإطار اخت�صا�صاتها. 

     اآلية تقدمي ال�سكوى ملجل�ص النواب:

باإمـــكان املواطنني تقدمي �صكوى فردية اأو جماعية عن اأيـــة موؤ�ص�صة حكومية اإىل جلنة 

ال�صـــكاوى باملجل�ـــش، اأو عـــرب ممثليهـــم فــــي املجل�ش املنتخبني مـــن قبلهم فــــي دوائرهم 

النتخابيـــة، كما ميكنهـــم متابعة �صكاواهم عرب اأع�صاء املجل�ـــش، اأو عرب جلنة ال�صكاوى، 

اإىل جانـــب ال�صتعانـــة بو�صائل الإعـــالم التي متثل رقيبًا فاعاًل فــــي املجتمع مبا يوؤدي اإىل 

ال�صغط على النواب واللجنة وعلى الربملان عمومًا للتفاعل مع تلك ال�صكاوى.

     2- الهيئة الوطنية العليا ملكافحة الف�ساد:

تعد الهيئة الوطنية العليا ملكافحة الف�صاد اأحدث الآليات املوؤ�ص�صة فـي اليمن فـي الثالث 

من يوليو 2007م، مبوجب القانون رقم )39( ل�صنة 2006م ب�صاأن مكافحة الف�صاد. 

وت�صـــكل الهيئـــة من احـــد ع�صر ع�صوًا مـــن �صمنهم ثالثـــة ممثلني لكل مـــن منظمات 

املجتمـــع املدين والقطاع اخلا�ش وقطاع املراأة. وينتخب جمل�ش النواب اأع�صاء الهيئة من 

بني قائمة مر�صحني تت�صمن 30 �صخ�صًا يقدمها جمل�ش ال�صورى. 
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مـــدة اأع�صـــاء الهيئة خم�ـــش �صنوات وملرة واحـــدة فقط تبداأ من اليـــوم التايل ل�صدور 

قـــرار رئي�ش اجلمهورية بتعيينهـــم. ومينح ع�صو الهيئة درجة وزيـــر بن�ش املادة )9( من 

قانـــون مكافحة الف�صاد. وتتمتع الهيئة بال�صتقاللية املالية والإدارية، وترفع تقارير دورية 

كل ثالثة اأ�صهر عن ما قامت به من مهام واأعمال اإىل رئي�ش اجلمهورية وجمل�ش النواب. 

     �سالحيات الهيئة:

ت�صمـــن ن�ـــش املادة الثامنة من قانون مكافحة الف�صاد جملـــة من ال�صالحيات واملهام 

الوا�صعـــة للهيئـــة، ابتداًء بر�صـــم ال�صيا�صـــات واإعـــداد ال�صرتاتيجيات، ومـــرورًا مبختلف 

املجـــالت الوظيفية لتدابري مكافحة الف�صاد التي تت�صمن التوعية والوقاية واملنع وا�صتالم 

البالغـــات والتحـــري والتحقيـــق والإحالة للق�صاء، ومـــن ذلك تلقي التقاريـــر والبالغات 

وال�صـــكاوى بخ�صو�ش جرائم الف�صاد املقدمـــة اإليها ودرا�صتها والتحري حولها والت�صرف 

فيهـــا وفقـــًا للت�صريعات النافـــذة، والتحقيق مـــع مرتكبي جرائـــم الف�صـــاد واإحالتهم اإىل 

الق�صـــاء، واإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الالزمة لإلغـــاء اأو ف�صخ اأي عقد تكون الدولة 

طرفـــًا فيـــه اأو �صحـــب امتياز اأو غـــري ذلك من الرتباطـــات اإذا تبني اأنها قـــد اأبرمت بناًء 

علـــى خمالفة لأحـــكام القوانني النافذة اأو تلحـــق �صررًا بال�صالح العـــام وذلك بالتن�صيق 

مـــع اجلهات املخت�صة قانونـــًا، اإىل جانب اإتخاذ الإجـــراءات والتدابري الالزمة ل�صرتداد 

الأموال والعائدات الناجتة عن جرائم الف�صاد بالتن�صيق مع اجلهات ذات العالقة.

     اآلية تلقي البالغات وال�سكاوى فـي الهيئة:

ت�صمـــن قانون مكافحة الف�صاد رقم )39( ل�صنـــة 2006م الأ�صا�ش القانوين لآلية تلقي 

البالغـــات وال�صـــكاوي فن�صت املادة )5/8( علـــى: تلقي التقارير والبالغـــات وال�صكاوى 

بخ�صو�ـــش جرائم الف�صاد املقدمة اإليها ودرا�صتها والتحـــري حولها والت�صرف فيها وفقًا 

للت�صريعات النافذة.

وتعززت اآلية تلقـــي ال�صكاوي والبالغات بالالئحة التنفيذيـــة للقانون رقم)19( ل�صنة 

2010م حيث ن�صت املادة )100( من الالئحة على اأن تبا�صر الهيئة عملياتها فـي مكافحة 

الف�صاد وتعقب مرتكبيه اعتمادًا على:
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جمهولة امل�صدر. اأو  معلومة  • البالغات 
• ال�صكاوى.

الرقابة. اأجهزة  • تقارير 
اإليها من رئي�ش اجلمهورية اأو جمل�ش النواب اأو احلكومة اأو اأي �صلطات  • ما يحال 

عامة اأخرى.

جرائم ف�صاد. من  املختلفة  الإعالم  وو�صائل  ال�صحف  فـي  ين�صر  • ما 
والتفتي�ش. التحري  عملية  اأثناء  للهيئة  يتك�صف  • ما 

م�صادر اأخرى تقرها القوانني النافذة. • اأية 
وح�صب املادة )107(   تتلقى الهيئة البالغات وال�صكاوى الكتابية من مقدميها مبا�صرة 

اأو عن طريق الربيد العادي اأو الربيد الإلكرتوين اأو الفاك�ش.

وح�صب املادة )109(  يجب اأن يتخذ البالغ ال�صكل الآتي:

- اأن يمُقدم كتابة اأو �صفاهة.

- اأن يت�صمـــن تو�صيحـــًا كافيـــًا لواقعة الف�صـــاد املبلغ عنها وزمان ومـــكان وقوعها 

وامل�صدر اأو الكيفية اأو املنا�صبة التي جعلته يعلم اأو يقف على الواقعة املبلغ عنها 

واأ�صمـــاء الأ�صخا�ـــش املتورطني فيها و�صفاتهـــم، واأي معلومـــات اأو ا�صت�صهادات 

اأخرى توؤيد الواقعة.

- اأن يذيـــل البـــالغ اإذا قـــدم كتابة با�صـــم مقدمه و�صفته وتوقيعـــه وتاريخ تقدميه 

وعنوانه وو�صيلة الت�صال به واأرقام هواتفه واأن يرفق به ما يكون حتت يديه من 

وثائق اأو م�صتندات موؤيدة للواقعة املبلغ عنها.

وح�صب املادة )113( ي�صرتط لقبول ال�صكوى املن�صو�ش عليها فـي املادة ال�صابقة توافر 

الآتي:

وافيًا مبو�صوعها واأ�صماء و�صفات الأ�صخا�ش  بيانًا  تت�صمن  واأن  كتابيًا  تقدم  • اأن 
امل�صكو بهم.
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م�صلحة خا�صة. ملقدمها  يكون  • اأن 
• اأن يكـــون حملهـــا ا�صتغـــالل الوظيفة العامة للح�صول علـــى منفعة خا�صة وفـي 
جميـــع الأحـــوال على مقدم ال�صكـــوى اأن يرفق بها ما يتوفر لديه مـــن الوثائق اأو 

امل�صتندات املوؤيدة ل�صكواه.

وتوجـــد اإدارة فــــي الهيئة خمت�صـــة بتلقي البالغـــات وال�صكاوى مـــن املواطنني ب�صكل 

مبا�صر، وهناك ا�صتمارة خا�صة بتلقي البالغات وال�صكاوى والتقارير فـي الهيئة يت�صمنها 

هذا الدليل فـي امللحق اخلا�ش، بنماذج البالغات وال�صكاوى.

     3- اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة:

يعــــد اجلهــــاز املركزي للرقابــــة واملحا�صبة املحا�صــــب واملراجع العــــام للدولة ويقوم 

مبراجعــــة احل�صابات اخلتاميــــة للوحــــدات القت�صادية وكافــــة الأجهــــزة واملوؤ�ص�صات 

والوزارات التي تتعامل مع املال العام وفقًا للموازنة العامة للدولة.

 ح�صــــب القانون رقم )39( ل�صنة 1992م ب�صاأن اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�صبة 

فــــاإن مهمة اجلهــــاز ممار�صــــة اأنــــواع الرقابة املاليــــة ب�صقيهــــا املحا�صبــــي والنـظامي، 

والرقابــــة علــــى الأداء ومتابعــــة تنفيــــذ اخلطــــة، والرقابــــة القانونية وتقييــــم الأو�صاع 

القانونيــــة والتنظيمية، فـي الوحدات التي يتاألف منها اجلهاز الإداري للدولة ووحدات 

الإدارة املحلية، والوحدات القت�صاديــــة واملن�صاآت التابعة لأٍي منها، واملجال�ش املحلية 

وتكويناتهــــا، واأي ن�صــــاط اأخــــر اأو جهــــة اأخرى تخ�صعهــــا القوانني النافــــذة اأو قرارات 

ال�صلطــــة التنفيذيــــة لرقابة اجلهاز اأو ين�ــــش القانون على اعتبــــار اأموالها من الأموال 

اململوكة للدولة.

ويعـــد اجلهاز تقاريـــر عن نتائج املراجعـــة والفح�ـــش والتفتي�ش فـي اجلهـــات اخلا�صعة 

لرقابتـــه مت�صمنـــة مقرتحاته وتو�صياتـــه وير�صلها اإىل روؤ�صاء اجلهات التـــي تخ�صها و�صورًا 

منها اإىل اجلهات وال�صلطات املخت�صة بالدولة. 

كمـــا يعد اجلهـــاز تقارير دورية منتظمة عـــن النتائج العامة لرقابتـــه ويرفعها اإىل رئي�ش 
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اجلمهوريـــة، ورئي�ش جمل�ش الوزراء وجمل�ش النواب، اإ�صافة اإىل اإعداد اأية تقارير اأو بيانات 

يطلبهـــا رئي�ش اجلمهورية، واأية تقارير يرى اجلهـــاز اأهميتها فـي املجالت املختلفة ويرفعها 

بح�صب الأحوال اإىل رئي�ش اجلمهورية وال�صلطات املخت�صة واجلهات املعنية.

ويهـــدف اجلهـــاز من خالل ممار�صة الخت�صا�صـــات املخولة له مبقت�صى قانـــون اإن�صائه اإىل 

حتقيـــق رقابة فعالة علـــى الأموال العامة والتاأكد من ح�صن اإدارتها من حيث القت�صاد والكفاءة 

والفعاليـــة، كما يهـــدف اإىل امل�صاهمة فـي تطوير اأداء الوحـــدات اخلا�صعة لرقابته على الأخ�ش 

فـي املجالت املالية والإدارية، اإ�صافة اإىل امل�صاهمة فـي تطوير ورفع م�صتوي اأداء مهنة املحا�صبة 

واملراجعة فـي اجلمهورية اليمنية.

      اآلية تقدمي بالغ اأو �سكوى اإىل اجلهاز:

ل توجـــد اآلية وا�صحة فـي القانون احلايل للجهـــاز املركزي لتلقي البالغات وال�صكاوى 

لكنـــه مـــع ذلك ميكن تقدمي بـــالغ اأو �صكوى اإليه عرب مقره الرئي�ش فــــي العا�صمة، اأو عرب 

فروعـــه فـي املحافظات، مبا ي�صاعـــد اجلهاز على القيام مبهمة درا�صـــة ق�صية ما فـي اأية 

جهة حكومية فـي حال وجود وقائع ف�صاد واإهدار للمال العام فـي ال�صكوى اأو البالغ.

     4- املجال�ص املحلية:

حـــني تنتخب هـــذه الهيئات من املواطنـــني بانتخابات حرة ونزيهة وتكـــون م�صتقلة عن 

احلكومـــة تتوىل مهـــام تنظيمية وخدماتية ذات عالقة بحياة ال�صـــكان الذين يعي�صون فـي 

منطقة جغرافية معينة.

ومـــن مهـــام املجال�ش املحلية فــــي اجلمهورية اليمنيـــة ح�صب القانون رقـــم )4( ل�صنة 

2000م ب�صـــاأن ال�صلطـــة املحليـــة وتعديالتـــه الرقابـــة ال�صعبيـــة والإ�صراف علـــى الأجهزة 

التنفيذية لل�صلطة املحلية وم�صاءلتها وحما�صبتها. 

وباإمكان املواطنني تقدمي �صكاوى وبالغات اإىل املجال�ش املحلية عرب مكاتبها الر�صمية 

املتواجدة فـي املحافظات واملديريات. 
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     5- اللجنة العليا للمناق�سات واملزايدات:

ح�صـــب القانون )23( ل�صنة 2007م ب�صاأن املناق�صـــات واملزايدات واملخازن احلكومية 

تتبـــع اللجنـــة العليا للمناق�صـــات واملزايـــدات جمل�ش الـــوزراء وت�صكل من رئي�ـــش واأربعة 

اأع�صـــاء، ي�صـــدر بتعيينهم قرار جمهوري بناًء على عر�ش مـــن رئي�ش جمل�ش الوزراء بعد 

موافقة جمل�ش الوزراء، وتكون مدة الع�صوية فـي اللجنة اأربع �صنوات.

وت�صـــكل جلـــان مناق�صات فــــي كل ديـــوان من دواويـــن عمـــوم الـــوزارات واملوؤ�ص�صات 

والهيئات العامـــة وامل�صالح والأجهزة املركزية وفـي املحافظات، واملديريات تتوىل م�صالة 

املناق�صات واملزايدات.

وتتـــوىل اللجنة العليا فيمـــا يتعلق باملناق�صـــات واملزايدات التي تنـــدرج قيمتها �صمن 

�صالحيتهـــا املالية واملرفوعة اإليها من قبل جلـــان املناق�صات فـي دواوين عموم الوزارات 

واملوؤ�ص�صـــات العامة والهيئات وامل�صالـــح والأجهزة املركزية الأخـــرى وللجان املناق�صات 

املحلية فـي املحافظات مهام واخت�صا�صات اأبرزها:- 

• اإقـــرار وثائـــق املناق�صات واملزايدات بعد التحقق من كفايـــة املوا�صفات الفنية 
و�صالمتها واإ�صدار املوافقة عليها قبل طرحها للمتناق�صني اأو املتزايدين. 

• درا�صـــة ومراجعـــة نتائج اأعمـــال التحليل والتقييم من خمتلـــف النواحي الفنية 
واملالية والقانونية والتو�صيات املرفوعة اإليها بعد اإجراء املناق�صة اأو املزايدة. 

واملزايـــدات واإقرار ال�صيغة النهائية  املناق�صات  فـي  البت  اإجراءات  • ا�صتكمـــال 
للعقد. 

ويحـــق لـــكل من تقدم فـي املناق�صـــة اأن يقدم اإىل رئي�ش اجلهة �صاحبـــة امل�صروع طلبًا 

كتابيًا ملراجعة قرارها وبيان اأ�صباب هذا القرار اأو اإلغائه على اأن يكون تقدمي هذا الطلب 

قبل توقيع العقد، ويرف�ش اأي طلب خا�ش باإلغاء القرار املتخذ اإذا مل يكن م�صفوًعا بوثائق 

موؤيدة للطلب.
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     6- الهيئة العليا للرقابة على املناق�سات واملزايدات:

ح�صـــب القانـــون رقـــم )23( ل�صنـــة 2007م ب�صـــاأن املناق�صـــات واملزايـــدات واملخازن 

احلكوميـــة تـــدار الهيئة العليـــا للرقابة علـــى املناق�صـــات واملزايدات عـــن طريق جمل�ش 

اإدارة مكـــون مـــن رئي�ش و�صتـــة اأع�صاء ي�صـــدر بتعيينهم قرار من رئي�ـــش اجلمهورية بناًء 

علـــى تر�صيـــح من جمل�ش ال�صورى لقائمة مكونة من اأربعة ع�صر �صخ�صًا على اأن ميثل فيها 

القطاع التجاري والقطاع ال�صناعي واملجتمع املدين والق�صاء. 

تخ�صـــع الهيئة ح�صب قانون اإن�صائها لإ�صراف رئي�ـــش اجلمهورية، وتكون مدة الع�صوية 

فــــي جمل�ش اإدارتها اأربع �صنـــوات. وتتوىل الهيئة الرقابة والإ�صراف على �صالمة اإجراءات 

اأعمـــال املناق�صـــات واملزايدات فـي كافـــة اجلهات اخلا�صعة لأحـــكام القانون رقم )23( 

ل�صنـــة 2007م ب�صاأن املناق�صات واملزايدات واملخـــازن احلكومية. كما تتوىل النظر والبت 

فـي ال�صـــكاوى والتظلمات املرفوعة اإليها من املتناق�صـــني واملتزايدين واتخاذ الإجراءات 

القانونية الالزمة ب�صاأنها طبقًا لأحكام قانون اإن�صائها. 

وللهيئة تكليف فرق متخ�ص�صة للقيام بزيارات ميدانية تفتي�صية اإىل اجلهات اخلا�صعة 

لأحـــكام قانون اإن�صائهـــا متى ما ا�صتدعى ذلـــك وفـي اأي مرحلة من مراحـــل املناق�صة اأو 

املزايـــدة للتحقـــق من �صالمـــة اإجراءاتهـــا، ولهذه الفرق احلـــق فـي احل�صـــول على كافة 

املعلومات والوثائق التي متكنها من اأداء مهمتها. 

وتتـــوىل الهيئـــة اإحالـــة اأي خمالفات اأو خروقـــات تتعلـــق باملناق�صـــات واملزايدات قد 

ترتكب فـي اأي جهة من اجلهات اخلا�صعة لأحكام هذا القانون اإىل النيابة العامة لتخاذ 

الإجراءات القانونية ب�صاأن مرتكبيها.

كمـــا تتـــوىل الهيئة اإبالغ الهيئة الوطنيـــة العليا ملكافحة الف�صاد بـــاأي ق�صية من ق�صايا 

الف�صاد فـي جمـــال املناق�صات واملزايدات، كما لها اأن تطلب من اجلهاز املركزي للرقابة 

واملحا�صبـــة الفح�ش واملراجعـــة لأية خمالفات اأوخروقات تتعلـــق باملناق�صات واملزايدات 

قـــد ترتكب فـي اجلهات اخلا�صعة لأحكام القانـــون )23( ل�صنة 2007م ب�صاأن املناق�صات 

واملزايدات واملخازن احلكومية واإحالتها اإىل النيابة العامة للتحقيق ب�صاأنها.
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     اآلية تقدمي �سكوى اإىل الهيئة العليا للرقابة على املناق�سات واملزايدات:

تتـــوىل الهيئة النظـــر والبت فــــي ال�صكاوى 

والتظلمـــات املرفوعـــة اإليهـــا مـــن املتناق�صني 

القانونيـــة  الإجـــراءات  واتخـــاذ  واملتزايديـــن 

الالزمة ب�صاأنها طبقًا لأحكام قانون اإن�صائها.

ولـــدى الهيئـــة نافـــذة خا�صـــة بال�صـــكاوى 

علـــى موقعهـــا الإليكرتوين، وا�صتمـــارة خا�صة 

يت�صمنهـــا هـــذه الدليـــل فــــي امللحـــق اخلا�ش 

بنماذج البالغات وال�صكاوى.

ويفر�ـــش القانون على الهيئة و�صع جداول للنظر فـي ال�صكاوى فـي عوا�صم املحافظات 

ب�صورة دورية بحيث ل تقل عن مرة كل ثالثة اأ�صهر. 

وت�صدر الهيئـــة قراراتها م�صببة ب�صاأن ال�صكاوى والتظلمـــات وتعلنها فـي و�صيلة اإعالم 

منا�صبة ويجوز ملقدم ال�صكوى اأو التظلم اللجوء اإىل الق�صاء اإذا مل يقتنع بالقرار ال�صادر 

عنها.

     7- )جلنة مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب( فـي البنك املركزي اليمني:

ح�صـــب القانـــون رقم )1( ل�صنة 2010م ب�صاأن مكافحة غ�صـــل الأموال ومتويل الإرهاب 

تتـــوىل اللجنة الوطنية ملكافحة غ�صل الأموال ومتويل الإرهـــاب اقرتاح ال�صيا�صات واإعداد 

الأنظمة والإجراءات اخلا�صة مبكافحة غ�صل الأموال ومتويل الإرهاب ورفعها اإىل جمل�ش 

الوزراء لإقرارها.

كما تتوىل التن�صيق وت�صهيل تبادل املعلومات عن عمليات غ�صل الأموال ومتويل الإرهاب 

بني اجلهات املمثلة فـي اللجنة ووحدة جمع املعلومات املالية، وتزويد وحدة جمع املعلومات 

املالية مبا يتوفر لديها من معلومات عن عمليات غ�صل الأموال ومتويل الإرهاب.

على  للرقابة  العليا  الهيئة  تتوىل 

املناق�صات واملزايدات النظر والبت فـي 

اإليها  املرفوعة  والتظلمات  ال�صكاوى 

ولــدى  واملــتــزايــديــن،  املتناق�صن  مــن 

على  بال�صكاوى  خا�صة  نــافــذة  الهيئة 

موقعها الإليكرتوين وا�صتمارة خا�صة 

بالتظلمات.
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وتتلقـــى اللجنـــة تقارير من وحدة جمع املعلومات املالية عـــن اأدائها وقيامها بواجباتها 

املقـــررة قانونـــًا واإتخاذ ما يلـــزم، واإقامة النـــدوات وور�ش العمل املتعلقـــة مبكافحة غ�صل 

الأمـــوال ومتويل الإرهاب. وتقدم اللجنة تقريرًا عن ن�صاطها اإىل جمل�ش الوزراء كل ثالثة 

اأ�صهر اأو كلما طلب منها ذلك.

وتتكـــون اللجنة ح�صـــب القانون رقم )1( ل�صنـــة 2010م ب�صاأن مكافحـــة غ�صل الأموال 

ومتويـــل الإرهاب من ممثل واحد من كل مـــن: وزارة املالية ويراأ�ش ممثلها اللجنة، البنك 

املركـــزي ويكـــون ممثله نائبًا للرئي�ش، اجلهـــاز املركزي للرقابـــة واملحا�صبة، جهاز الأمن 

القومي، وزارة العدل، وزارة الداخلية، وزارة اخلارجية، وزارة ال�صناعة والتجارة، وزارة 

ال�صئون الجتماعية والعمل، جمعيـــة البنوك، الحتاد العام للغرف التجارية وال�صناعية، 

الهيئة العامة لال�صتثمار.

ويعـــد مرتكبًا جلرمية غ�صـــل الأموال كل من يرتكب فعاًل اأو ميتنع عن فعل ينطوي على 

اكت�صاب اأموال اأو حيازتها اأو الت�صرف فيها اأو نقلها اأو اإدارتها اأو حفظها اأو ا�صتبدالها اأو 

اإيداعهـــا اأو ا�صتثمارها، اأو التالعب فـي قيمتها اأو فــــي حركتها اأو حتويلها، بق�صد اإخفاء 

اأو متويه م�صدرها اأو الطبيعة احلقيقية لها اأو مكانها اأو كيفية الت�صرف فيها اأو مبلكيتها 

اأو احلقـــوق املتعلقة بها، وذلك متى كانـــت هذه الأموال متح�صلة من جرمية من اجلرائم 

التالية: 

1- جرائم ال�صرقة واختال�ـــش الأموال العامة اأو ال�صتيالء عليها بو�صائل احتيالية 

اأو الر�صوة وخيانة الأمانة املن�صو�ش عليها فـي قانون اجلرائم والعقوبات. 

2- جرائـــم تزوير املحررات الر�صمية والعرفيـــة، وتزييف النقود الورقية واملعدنية 

وترويج عملة مزيفة اأو غري متداولة، وتزييف الأختام والأ�صناد العامة وما فـي 

حكمها واجلرائم املا�صة بالقت�صاد الوطني. 

3- جرائـــم ال�صتيـــالء على اأمـــوال خا�صة من�صو�ـــش عليها فـي قانـــون اجلرائم 

والعقوبات. 

4- اجلرائم املن�صو�ش عليها فـي قانون مكافحة الف�صاد. 
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5- جرائم التهرب ال�صريبي والتهريب اجلمركي. 

6- جرائم ال�صترياد والإجتار بالأ�صلحة. 

7- جرائـــم زراعة وت�صنيع النباتـــات واملواد املخدرة والإجتار بهـــا فـي الداخل اأو 

ت�صديرهـــا للخارج وكذا اإدخـــال اخلمور اإىل البالد من اخلـــارج اأو ت�صنيعها 

والإجتار بها وغري ذلك من الأن�صطة املحرمة �صرعًا كالبغاء والقمار. 

8- الع�صوية فـي جماعة اإجرامية منظمة. 

9- الإ�صتغالل اجلن�صي لالأطفال والإجتار بالب�صر. 

10- الإجتار فـي الأ�صياء املتح�صلة عن جرائم ال�صرقة. 

11- تهريب الأ�صخا�ش واملهاجرين. 

12- تهريب الآثار واملخطوطات التاأريخية. 

13-تزييف العالمات التجارية وال�صلع والإجتار فيها. 

14-اجلرائم البيئية. 

15- جرائـــم التحايل علـــى الأ�صواق املاليـــة والإجتار فـي اأدوات ال�صـــوق بناًء على 

معلومات غري معلنة. 

16- اجلرائم املن�صو�ش عليها فـي قانون مكافحة جرائم التقطع والختطاف.

     وحدة جمع املعلومات املالية:

وتوجد فـي البنك املركزي وحدة تتمتع بال�صتقاللية ت�صمى وحدة جمع املعلومات املالية 

وت�صـــكل بقرار من رئي�ش جمل�ش الوزراء بناء علـــى عر�ش حمافظ البنك املركزي وتتكون 

من رئي�ش واأع�صاء ذوي تخ�ص�ش وخربة فـي املجالت املالية والقانونية ونظم املعلومات.

وتخت�ش الوحدة بـ: 

الواردة من املوؤ�ص�صات املاليـــة وغري املالية واجلهات  • تلقـــي وحتليل الإخطـــارات 
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الرقابيـــة والإ�صرافية عـــن العمليات التـــي ي�صتبه فـي اأنها تت�صمـــن غ�صل اأموال 

اأو متويـــل اإرهاب واإحالة هـــذه الإخطارات للجهات املعنيـــة للت�صرف فيها عند 

القت�صاء. 

اأية معلومات اإ�صافية تعتربهـــا مفيدة للقيام بوظيفتها متى كانت مرتبطة  • طلـــب 
باأيـــة معلومات �صبـــق اأن تلقتها اأثنـــاء مبا�صرة اخت�صا�صاتهـــا اأو بناء على طلب 

تتلقاه من الوحدات النظرية فـي الدول الأخرى. 

اإحالـــة الإخطـــارات عندما تتوفر للوحدة موؤ�صرات جديـــة عن وجود �صبهة غ�صل    •
اأمـــوال اأو متويـــل اإرهـــاب م�صفوعـــة بال�صتدللت الالزمـــة ب�صاأنهـــا اإىل النيابة 

العامة. 

اأن�صطتها تت�صمن على الأخ�ش بيانات  • تلتـــزم الوحدة بن�صر تقارير دورية عـــن 
اإح�صائية ودرا�صات حتليلية فـي جمال مكافحة غ�صل الأموال ومتويل الإرهاب. 

• يحـــق للوحـــدة النزول امليداين للجهات واملوؤ�ص�صـــات امل�صمولة فـي هذا القانون 
للتحقق من مدى التزامها باأحكام القانون ولئحته التنفيذية.
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املراقبة املجتمعية:

ميثــــل الإفراد وو�صائل الإعــــالم ومنظمات املجتمع املدين والقطــــاع اخلا�ش جدارًا 

ممانعًا لإهدار املال العام ويفرت�ش بهذه الأطر اأن تكون اأوىل مهامها املراقبة والإبالغ 

عــــن اأي وقائــــع ميكن اأن تعلم بهــــا �صواء عن طريــــق ال�صدفة، اأو من خــــالل ال�صكاوى 

التــــي تقــــدم اإليها من قبل املت�صرريــــن اأو عن طريق عملها مبراقبة اإهــــدار املال العام 

مبفردهــــا اأو �صمن حتالفات تعمل فـي الجتاه ذاتــــه، وميكن ملختلف هذه الأطراف اأن 

تقوم بالآتي:

     دور الأفراد:

اإهدار املال  • تقـــدمي بالغ عن وقائـــع 
العام اإىل اجلهـــات الر�صمية املعنية 

بحماية املال العام.

املـــدين  املجتمـــع  منظمـــات  اإبـــالغ   •
بوقائع اإهدار املـــال العام وت�صليمهم 

ن�صخة من الوثائق.

اإىل و�صائل  والوثائـــق  البالغ  • ت�صليـــم 
الإعالم لن�صرها وك�صب تاأييد الراأي 

العام.

     دور و�سائل الإعالم:

ت�صمـــل و�صائل الإعالم موؤ�ص�صات الإعالم الر�صميـــة واخلا�صة املرئية وامل�صموعة 

واملقـــروءة والإلكرتونية وت�صاهم فــــي ن�صر وتعميم املعلومات التي حت�صل عليها على 

70

دور الأفراد فـي املراقبة:

• تقدمي بالغ عن وقائع اإهدار املال 
العام اإىل اجلهات الر�صمية املعنية 

بحماية املال العام.

املــدين  املجتمع  منظمات  اإبــــالغ   •
بـــــوقـــــائـــــع اإهـــــــــــــدار املـــــــــال الــــعــــام 

وت�صليمهم ن�صخة من الوثائق.

اإىل  والـــوثـــائـــق  الـــبـــالغ  تــ�ــصــلــيــم   •
وك�صب  لن�صرها  الإعــــالم  و�ــصــائــل 

تاأييد الراأي العام.
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امل�صتويـــني املحلي والدويل. ويفرت�ـــش للقيام بهذا الدور اأن تتحلـــى هذه املوؤ�ص�صات 

بالنزاهـــة واجلـــراأة واأن تكون حرة وم�صتقلة كي تتمكن مـــن ممار�صة دورها دون اأي 

�صغوط خارجية عليها اأو على العاملني فيها.

وتقـــع على و�صائـــل الإعالم املقـــروءة وامل�صموعـــة ب�صفتها ال�صلطـــة الرابعة فـي 

املجتمـــع بعـــد ال�صلطـــات التنفيذيـــة والت�صريعيـــة والق�صائيـــة م�صوؤوليـــة كبرية فـي 

الت�صـــدي لظاهرة اإهدار املال العام وبالتايل فهـــي متتلك �صلطة �صعبية كبرية تعرب 

عن �صمري املجتمع وتدافع عن م�صاحله، وت�صكل اأحد خطوط الدفاع الأوىل للوقوف 

�صـــد انحرافـــات موؤ�ص�صات الدولة وفــــي مقدمتها اإهدار املال العـــام، وتعمل و�صائل 

الإعالم على:

بوقائع اإهدار املال العام. اخلا�صة  والبالغات  التقارير  • ن�صر 
• توعيـــة النا�ـــش باأهمية الإبـــالغ عن وقائع املال العام ملـــا متثله من خطورة على 

حياة املواطنني وحقوقهم.

     دور املجتمع املدين:

ي�صمـــل املجتمع املدين جميع املجموعات والأطر التي تقع خارج اإطار النظام ال�صيا�صي 

احلاكم، وهـــي املوؤ�ص�صات املدنية والأطر النقابية والأحـــزاب ال�صيا�صية، وهذه املوؤ�ص�صات 

يجـــب اأن تلتزم مبعايـــري وقيم النزاهة حتى ت�صاهم بفعالية فــــي مكافحة الف�صاد وحماية 

املال العام. 

ولأهميـــة دور املجتمـــع املدين فــــي مكافحة الف�صاد فقـــد ن�صت الفقـــرة ال�صاد�صة من 

املادة )3( من قانون مكافحة الف�صاد رقم )39( ل�صنة 2006م على اأن من اأهداف الهيئة 

الوطنيـــة العليا ملكافحة الف�صاد »ت�صجيع وتفعيـــل دور موؤ�ص�صات ومنظمات املجتمع املدين 

فــــي امل�صاركة الفاعلـــة والن�صطة فــــي حماربة الف�صـــاد ومكافحته وتوعية اأفـــراد املجتمع 

مبخاطره وتو�صيع نطاق املعرفة بو�صائل واأ�صاليب الوقاية منه«.

ون�صـــت الفقـــرة الثالثة من املادة )8( مـــن القانون �صمن اخت�صا�صـــات الهيئة على: 

»اتخـــاذ التدابري الكفيلة مب�صاركة املجتمـــع املحلي ومنظمات املجتمع املدين فـي التعريف 
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مبخاطـــر الف�صاد واآثاره على املجتمع وتو�صيع دور املجتمـــع فـي الأن�صطة املناه�صة للف�صاد 

ومكافحته«.

كمـــا ن�صـــت الفقرة )12( من املـــادة الثامنة علـــى اأن من اخت�صا�صـــات الهيئة »جمع 

املعلومـــات املتعلقـــة بكافة �صور واأ�صكال الف�صاد والعمل علـــى اإيجاد قواعد بيانات واأنظمة 

معلومات وتبادل املعلومات مـــع اجلهات واملنظمات املعنية فـي ق�صايا الف�صاد فـي الداخل 

واخلارج وفقًا للت�صريعات النافذة«.

وي�صاهم املجتمع املدين فـي مكافحة الف�صاد من خالل الآتي:

جمع املعلومات عنها. مت  التي  الوقائع  حول  التحليلية  الدرا�صات  • اإعداد 
الظاهرة. هذه  ملكافحة  ومنا�صرة  �صغط  حمالت  • تنظيم 

• اإعـــداد التقارير املتخ�ص�صة والتـــي تعترب بحد ذاتها بالغًا ر�صميًا اإىل اجلهات 
املخت�صة. 

• ن�صـــر الوعـــي فـي اأو�صاط املجتمع باأ�صـــرار الف�صاد وو�صائل مكافحته وتعزيز قيم 
ال�صفافية والنزاهة.

• التن�صيـــق مع القطاع اخلا�ـــش والإعالميني وال�صخ�صيات الدينية والكادمييني 
واملجال�ش املحلية للم�صاهمة فـي مكافحة الف�صاد.

الـــراأي العام وامل�صاهمـــة فـي تغيري الأمنـــاط الجتماعية  • حتريـــك ق�صايـــا تهم 
ال�صائدة املت�صاحلة مع الف�صاد.

• ال�صغـــط على احلكومة ومطالبتها بن�صـــر املعلومات حول ق�صايا الف�صاد لتعريف 
املجتمع بالف�صاد و�صبل مكافحته.

• التاأثري على احلكومة لتوفري ال�صوابط على �صلطاتها وتعزيز امل�صاءلة وال�صفافية 
فـي النظام ال�صيا�صي وتقوية حكم القانون.

• تنفيـــذ برامـــج تدريـــب وتاأهيـــل وامل�صاهمة فـي تعديـــل القوانني مبـــا ي�صاهم فـي 
حتقيق ا�صتقالل الق�صاء وتعزيز قدراته لفر�ش �صيادة القانون.
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     دور القطاع اخلا�ص:

ي�صمـــل القطاع اخلا�ش ال�صركات واملوؤ�ص�صات اخلا�صة وامل�صاهمة واملحدودة والتي يقع 

على عاتقها م�صوؤولية الإلتزام بتعزيز مفاهيم ال�صفافية والنزاهة وامل�صاءلة وتكري�ش ذلك 

فــــي الواقع العملـــي اإىل جانب ال�صطالع بدورها فـي مواجهـــة اأي �صلوكيات من املوظفني 

العموميـــني قـــد تت�صبب باإهـــدار املال العام مـــن خـــالل التن�صيق مع الأطـــراف واجلهات 

الر�صمية اأو غري الر�صمية كمنظمات املجتمع املدين.
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املالحق

يت�صمن هذا اجلزء مناذج بالغات و�صكاوى عن وقائع اإهدار 

املال وت�صمل:

النموذج الأول: �صيغة تقدمي بالغ اإىل النائب العام، اأو رئي�ش 

قبل  من  معد  وهو  املحافظة،  فـي  النيابة 

املنظمة.

الهيئة  منوذج  ح�صب  بالغ  تقدمي  ا�صتمارة  الثاين:  النموذج 

الوطنية العليا ملكافحة الف�صاد.

ا�صتمارة تقدمي �صكوى ح�صب منوذج الهيئة  النموذج الثالث: 

الوطنية العليا ملكافحة الف�صاد.

الهيئة  ا�صتمارة تقدمي تقرير ح�صب منوذج  النموذج الرابع: 

الوطنية العليا ملكافحة الف�صاد.

النموذج اخلام�س: ا�صتمارة تقدمي �صكوى ح�صب منوذج الهيئة 

العليا للرقابة على املناق�صات واملزايدات.
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منوذج بالغ اإىل النيابة العامة:

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

لدى مكتب النائب العام

مقدم البالغ/ ..................  املهنة:...................   املوطن: ..................

املبلغ �صده/.........................  املهنة:................. املوطن..................

املو�شوع: بالغ بواقعة ف�شاد تتمثل بقيام املبلغ �شده...... م�شتغاًل فـي ذلك �شلطته الوظيفية

الأخ /.................................   النائب العام املحرتم

           بعد التحية،،،

بكل التقدير والحرتام، نتقدم اإليكم ببالغنا هذا ونبينه من خالل الآتي:-

ا�صتنادا ًللمادة )94( )اإجراءات جزائية(، التي تن�ش على اأنه: )لكل من علم بوقوع جرمية 

مــــن اجلرائــــم التي يجــــوز للنيابة العامة رفع الدعــــوى عنها بغري �صكــــوى اأو اإذن اأن يبلغ النيابة 

العامــــة اأو اأحد ماأمــــوري ال�صبط الق�صائي بهــــا(. واملادة )24( من القانــــون رقم )39( ب�صاأن 

مكافحــــة الف�صــــاد التي تن�ش:)على كل �صخ�ش علــــم بوقوع جرمية من جرائــــم الف�صاد الإبالغ 

عنها اإىل الهيئة او اجلهة املخت�صة مع تقدمي ما لديه من معلومات حولها... اإلخ( واملادة )30(

من القانون ذاته التي تن�ش على: )تعد من جرائم الف�صاد: 2- اجلرائم املا�صة بالوظيفة العامة 

املن�صو�ــــش عليهــــا فـي قانون اجلرائــــم والعقوبات ).....( 12- اأية جرائــــم اأخرى ين�ش عليها 

قانــــون اآخر بو�صفها مــــن جرائم الف�صاد(، وحيث اأن ك�صف جرائــــم الف�صاد وحماربتها واإعمال 

مبــــداأ �صيادة القانون هي مــــن اأهم الأولويات التي ي�صعى كل اأبنــــاء ال�صعب اليمني اإىل حتقيقها 

مبــــا من �صاأنه الإ�صهام مع الأجهزة الق�صائية فـي حماربة الف�صاد وك�صف جرائم العبث والنهب 

املنظم للمال العام ، فاإننا نتقدم اإليكم بهذا البالغ، راجني قبوله ونبينه من خالل الآتي:-

وقائع البالغ واأ�شانيده:-

)ت�صرد هنا( ب�صكل مت�صل�صل وخمت�صر وقائع البالغ وفقًا ملا هو ثابت بالوثائق التي �صرتفق 

به ).................(. 
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ومما تقدم يت�صح ل�صيادتكم اأن ت�صرف املبلغ �صده على ذلك النحو ي�صكل جرمية وا�صحة 

يعاقـــب عليها القانون وقد جاءت مكتملـــة الأركان وال�صروط ،هو ما يتوجب على النيابة العامة 

اتخـــاذ كل الإجـــراءات الالزمة وال�صارمة والتحقيق مع املبلغ �صـــده مبا من �صاأنه اإعمال مبداأ 

�صيادة القانون وفر�ش هيبة الق�صاء.

الأخ/ النائب العام:

باعتبارنـــا مواطنـــني مينيني حاملني بيمن م�صتقـــر ينعم بالعدل واخلـــري والرخاء واملواطنة 

املت�صاويـــة ويطبق فيـــه القانون على امل�صوؤول قبل املواطن وت�صارك فيـــه كل �صرائح املجتمع فـي 

اجتثاث كل مظاهر الف�صاد.. ومن اأجل بناء دولة مدنية حديثة دميقراطية وتفعيل مبداأ �صيادة 

القانـــون واإ�صـــراك دور الرقابة ال�صعبية فـي الرقابة على اأعمـــال ال�صلطة.. وجدنا من الأهمية 

مبـــكان اأن نتقدم اإليكم بهذا البالغ اإعماًل لأحكام ون�صو�ـــش القانون الآنف ذكرها.. وملا كان 

التحقيق فـي كل جرائم الف�صاد هو من �صميم اخت�صا�ش النيابة العامة التي يعد من اأولوياتها: 

)..منع الف�صاد ومكافحته ودرء خماطرة واآثاره ومالحقة مرتكبيه... وتفعيل مبداأ امل�صاءلة..، 

وتلقي التقاريـــر والبالغات وال�صكاوى بخ�صو�ش جرائم الف�صاد املقدمة اإليها والتحري حولها 

والت�صرف فيها... والتحقيق مع مرتكبي الف�صاد واإحالتهم اإىل الق�صاء..( وفقًا للمواد )3، 8، 

30، 34، 35، 44( من القانون رقم )39( ب�صاأن مكافحة الف�صاد، وملا كان املوظف العام ي�صتمد 

�صلطتـــه واخت�صا�صـــه من قـــوة القانون الذي خوله حـــق ممار�صة مهامه لذلـــك فقد ا�صتوجب 

القانون �صراحة اأن تكون كل الت�صرفات ال�صادرة عن املوظف العام مت�صمة بالنزاهة والأمانة 

واحليـــاد،.. لذلك كله وا�صتنادًا اىل كل ما تقـــدم.. فاإننا نطلب من منكم اإحالة الوقائع امل�صار 

اليها فـي هذا البالغ اىل النيابة املخت�صة للتحقيق فيها والت�صرف وفقاً  للقانون.

وتقبلوا خال�ش التحية والتقدير،،،

 مقدم البالغ/ .....

مالحظه:

هذه ال�صيغة ميكن الإ�صتعانة بها بالن�صبة للمبلغني الذين يتواجدون فـي اأمانة العا�صمة 

وميكنهم تقدميها اإىل مكتب النائب العام، اأما بالن�صبة لبقية املحافظات فاإن البالغ يوجه 

بال�صيغة ذاتها اإىل رئي�ش النيابة فـي املحافظة.
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  ::ثاىيًا: تفاصيـل الشكـوىثاىيًا: تفاصيـل الشكـوى
( يـٍ انئحةـخ انزُذُزَـخ     414و وادلــبدح ) 2007نؼـبو   (23( يٍ قبَىٌ ادلُبقظبد وادلضاَذاد سقـى ) 77وفقـًب نُض ادلـبدح )

)انشكىي/انزظهى( إىل اذلُئخ انؼهُب نهشقبثخ ػهـً  / هبـزا زِ ................................ هبأرقذو أَـب .................
............... َزُجـخ  .............ادلُبقظبد وادلضاَذاد ثشأٌ ادلُبقظخ ادلشبس إنُهب أػـئِ ػـذ ..........................

( نؼـبو  23دلخبنذخ جلُخ ادلُبقظبد /اجلهخ/ انهجُخ انؼهُب نهًُبقظبد ادلــبدح )    ( يـٍ قـبَىٌ ادلُبقظـبد وادلضاَـذاد سقـى )      
 و و / أو ادلـبدح )     ( يٍ انئحةخ انزُذُزَخ وقُبيهـب ثبِرـٍ:2007
-  
-  

........................... ثزبسَخ ......................... إّاَل أَـ    أرهـ ا انــشد /    ػهًـًب ثأين قذ رقذيذ هبزِ انشكىي إىل ..

   أقزُغ ثبنشد ػهً انشكىي.
( انذقشح )ج( يٍ قبَىٌ ادلُبقظبد وادلضاَذاد وأسفـ  ابفـخ   46وػهُـّ أسجـى قجىل ْزِ / ْـزا )انشكىي / انزظهى( وفقًب نُض ادلبدح )

 وػهً انُةى انزبيل: زِ / هبـزا )انشكىي / انزظهى(هباألونُبد اخلبطخ 
 )         (.      طىسح يٍ اإلػئٌ ػٍ ادلُبقظخ/ ادلضاَذح   -1
 )         (.     / انؼشع ادلقذو يٍ قجهُـب  وثُقخ ادلُبقظخ / ادلضاَذح -2
 )         (.      طىسح يٍ إخطبس انزشسُخ / اّالسزجؼبد -3
 )         (.   إىل اجلهخ طبحجخ ادلششوع/ ادلقذو ذيخ طىسح يٍ انشكىي / انزظهى ادلق -4
 )         (.      طىسح يٍ سد اجلهخ ػهً انشكىي / انزظهى -5
 )         (.        انزذىَغ دلقـذو انشكــىي -6

طةخ وسـئيخ   وأرؼهـذ مبىافبح اذلُئخ انؼهُب ثأٌ وثبح  أخشي إػبفُخ يزؼهقخ ثبنشكىي / انزظهى وأحتًم ادلسؤونُخ انقبَىَُخ ػٍ
 ابفخ انجُبَبد ادلذوَخ أػئِ وانىثبح  ادلشفقخ ادلقذيخ يٍ قجهٍ ػُذ ظهىس يب َثجذ ػذو طةخ يب وسد فُهـب.

 

 هقدم الشكوى/ التظلن:
 

 االســــــه:
 الصفـــــة:

 

 التوقيــــع:
 

 اإلبهـــــاو:
 

 التاريــــخ:
 يف الصفحة التاليةالتعليمات اخلاصة بتقديم الشكوى 

 عدد املرفقات

 إمجالي املرفقات

    (          ) 
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 ( ىص املادة يف القاىـو1ٌمرفـق رقـه )
 

 مً القاىوٌ الفقـرة )ج( : (46ىص املادة )
انُظش وانجذ يف انشكبوي وانزظهًبد ادلشفىػخ إنُهب يٍ ادلزُبقظني وادلزضاَذٍَ واختبر اإلجشاءاد انقبَىَُخ انئصيخ ثشأهنب  -ج 

 طجقًب ألحكبو ْزا انقبَىٌ.
 

 : الالئخة( مً 414ىص املادة )
 

ألحكبو انقبَىٌ وْزِ انئحةخ طهجًب ازبثًُب دلشاجؼخ قشاسْب حي  نكم يٍ رقذو يف ادلُبقظخ أٌ َقذو إىل سحُس اجلهخ وفقًب  -أ 
وثُبٌ ْزا انقشاس أو إنغبحّ ػهً أٌ َكىٌ رقذمي ْزا انطهت قجم رىقُغ انؼقذ  وَشفغ أٌ طهت خبص ثئنغبء انقشاس ادلزخز 

 إرا   َكٍ يشذىػًب ثىثبح  يؤَذح نهطهت.
قشاس اإلسسبء َقىو سحُس اجلهخ ثىقف إجشاءاد ادلُبقظخ وانشد إرا رؼًٍ طهت ادلشاجؼخ ادلقذو يٍ طبحت انؼطبء إنغبء  -ة 

ػهً انشكىي ازبثًُب خئل مخسخ أَبو يٍ اسزئو طهت ادلشاجؼخ يجًُُب أسجبة انشفغ ويف حبنخ قجىل طهت ادلشاجؼخ فُزى 
 اختبر اإلجشاءاد انزظةُةُخ نهقشاس.

هخ َقىو سحُس اجلهخ ثبنشد ازبثًُب خئل مخسخ أَبو يجًُُب إرا رؼًٍ طهت ادلشاجؼخ رذسريًا ازبثًُب نهقشاس ادلزخز يٍ اجل
 يربساد اإلسسبء.

حي  دلقذو انؼطبء يف حبنخ رؼشسِ َزُجخ إخئل اجلهخ يف أحذ واججبهتب احملذدح يف انقبَىٌ وْزِ انئحةخ أٌ َزقذو  -ج 
 حكبو انقبَىٌ وانئحةخ.ثطهت يشاجؼخ إىل اذلُئخ انؼهُب يف أٌ يشحهخ يٍ يشاحم اإلجشاءاد نهًُبقظخ وفقًب أل

 نههُئخ انؼهُب ػذو انُظش يف انشكبوي يف أٌ يٍ احلبّالد اِرُخ: -د 
 إرا   رزؼًٍ انشكىي َىع ادلخبنذخ انيت اسركجزهب اجلهخ. -1
 إرا   رقذو انشكىي خئل ػششح أَبو يٍ ربسَخ وطىل قشاس اجلهخ ثبإلسسبء. -2
 زقذو نئشزشاك يف ادلُبقظبد دلذح ػبو.إرا رجني أٌ انشكىي اُذَخ َؼبقت طبحجهب ثبدلُغ يٍ ان -3

هتب ادلزخزح نكم شكىي اػهً اذلُئخ انؼهُب اّالنزضاو ثأْذاف انقبَىٌ وانئحةخ خئل دساسزهب ويشاجؼزهب نهشكبوٌ وَشش قشاس -ِ 
ػهً حذِ يغ األخز ثؼني اّالػزجبس سشَخ انجُبَبد انزجبسَخ نجؼغ يقذيٍ طهجبد انشكبوي وػهً أٌ رقىو اذلُئخ انؼهُب 

 ثىػغ جذاول نهُظش يف ْزِ انشكبوٌ يف ػىاطى احملبفظبد ثظىسح دوسَخ حبُث ّال رقم ػٍ يشح ام ثئثخ أشهش.
حي  دلقذو انؼطبء انهجىء إىل انقؼبء ثطهت يشاجؼخ انقشاساد ادلزخزح يٍ قجم اذلُئخ انؼهُب أو انزذخم يف حبنخ فشم  -1 -و 

 ْزِ انئحةخ. اذلُئخ يٍ اختبر انقشاس خئل انذزشح احملذدح ذلب يف
رزهقً احملكًخ ادلخزظخ انزظهًبد ثشبٌ انقشاساد ادلزخزح يٍ اذلُئخ انؼهُب وفقًب ألحكبو انقبَىٌ وانئحةخ وانقىاَني  -2

 انُبفزح.

 
 

 إرشــادات عامــة( 2مرفـق رقـه )
 ول الشكـوى:ـروط قبـش

 كىٌ قذ رقذو ثشكىي إىل اجلهـخ.أٌ َشف  انشباٍ طىسح يٍ انشكىي ادلقذيخ نهجهخ وانشد ػهُهب يف حبل أٌ َ (1
 أٌ ركىٌ انشكىي قذيذ يف انذزشح انقبَىَُخ احملذدح. (2
 أٌ َشف  ثبنشكىي قشاس جلُخ انجذ واإلسسـبء )طىسح يٍ قشاس اإلسسبء(. (3

 
 ر للشكوى:ـمربرات الرفض املباش

 إرا   رزؼًٍ خمبنذخ قبَىَُخ أو ّالحةُّ واػةخ رشفغ انشكىي. (1
 ذيذ قجم اختبر قشاس انجذ وركىٌ ػجبسح ػٍ رظهى يٍ قشاس اإلسسـبء.انشكىي يجبششح إرا ق غرشف (2
رشفغ انشكىي يجبششَح إرا اشزًهذ ػهً َظىص رىحٍ ثبحلظىل ػهً يؼهىيـبد يـٍ جلـبٌ انزةهُـم وقجـم اّالَزهــبء يـٍ         (3

 انزةهُم واختبر انقشاس )حظىل ػهً يؼهىيبد ثطشَقخ غري  طةُةخ(.



)OPI( املنظمة اليمنية لتعزيز النزاهة دليلك ملراقبة املال العام

83

املراجع:

1- اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�صاد.

2- الف�صاد.. �صبله.. واآليات مكافحته.. اإعداد الباحث الدكتور اأحمد اأبو دية- من�صورات 

الئتالف من اأجل النزاهة وامل�صاءلة - اأمان 2004م.

3- د�صتور اجلمهورية اليمنية )املعدل عام 2001م(.

4- الالئحة الداخلية ملجل�ش النواب رقم )1( ل�صنة 2006م.

4- ال�صرتاتيجيـــة الوطنيـــة ملكافحـــة الف�صـــاد )2010 - 2014م( الطبعـــة الأوىل، يوليو 

2010م. اجلمهورية اليمنية.

5- القانون رقم )39( ل�صنة 2006م ب�صاأن مكافحة الف�صاد.

6- قـــرار رئي�ش اجلمهورية رقـــم )19( ل�صنة 2010م، ب�صاأن الالئحـــة التنفيذية لقانون 

مكافحة الف�صاد.

7- القانون رقم )39( ل�صنة 1992م ب�صاأن اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�صبة.

8- القانون رقم )23( ل�صنة 2007م ب�صاأن املناق�صات واملزايدات واملخازن احلكومية.

9- القانون رقم )1( ل�صنة 2010م ب�صاأن مكافحة غ�صل الأموال ومتويل الإرهاب.

10- القانون رقم)1( ل�صنة 1991م ب�صاأن ال�صلطة الق�صائية.

11- القــرار اجلمهوري بقانون رقم )32( ل�صنة 2001م ب�صــاأن حماكم الأموال العامة.

12- القــرار اجلمهوري بقانون رقم )16( ل�صنة 2003م ب�صــاأن حماكم الأموال العامة. 

13- قرار جمل�ش الق�صاء الأعلى رقم )177( ل�صنة 2010م.

14- قـــرار النائـــب العام رقـــم )49( ل�صنـــة 2010م ب�صـــاأن اإن�صاء نيابـــة نوعيه وحتديد 

اخت�صا�صاتها بتلقي الق�صايا املحالة من الهيئة الوطنية العليا ملكافحة الف�صاد.

15- قرار رئي�ش اجلمهورية رقم )3( ل�صنة 1996م ب�صاأن اإن�صاء حماكم الأموال العامة، 
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وتعديالتـــه بالقرار رقم )23( ل�صنـــة 2001م، وتعديالته بقرار رئي�ش جمل�ش الق�صاء 

رقم )137( ل�صنة 2008م.

16- قـــرار النائب العام )158( ل�صنة 1992م باإن�صاء نيابة الأموال العامة، وقرار النائب 

العام )240( ل�صنة 2001م بتعديل القرار )158( ل�صنة 1992م.

17- القانون رقم )6( ل�صنة 1995م ب�صاأن اإجراءات حماكمة �صاغلي الوظائف التنفيذية 

العليا.

18- القانون رقم )13( ل�صنة 1994م ب�صاأن الإجراءات اجلزائية. 

19- القانـــون رقـــم )12( ل�صنة 1994م ب�صـــاأن اجلرائم والعقوبـــات، وتعديالته بالقرار 

اجلمهوري رقم )16( ل�صنة 1995م.

20- القانون رقم )21( ل�صنة 1995م ب�صـاأن اأرا�صـي وعقــارات الدولة.

21- قانون حت�صيل الأموال العامة رقم )13( ل�صنة 1990م.

22- موؤ�صر مدركات الف�صاد ال�صادر عن ال�صفافية الدولية عام 2013م.

23- اأزل ها�صـــم.. اآليـــة تلقـــي البالغـــات وال�صكاوى فــــي الهيئة الوطنيـــة العليا ملكافحة 

الف�صاد.

24-  ب�صري عبا�ش العالق، دليل كتابة التقارير، الدار العربية للمو�صوعات، بريوت.




