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 ورقة عمل مقدمة من: النائب د.عبد الباري دغيش  

 بمجلس النواب رئيس لجنة الصحة العامة والسكان

 
 

 م2019ديسمبر  9اليوم العاملي ملكافحة الفساد 

 نحو شراكة فاعلة إلذكاء وعي املجتمع بمخاطر الفساد وسبل الوقاية منه"
ً
 "معا

 مكافحة الفساد والوقاية منهجلس النواب اليمني في تعزيز الدور الرقابي مل

 عضو مجلس النواب /   /ورقة عمل مقدمة من : النائب د.عبد الباري دغيش

 رئيس لجنة الصحة العامة والسكان

 مقدمة: ❖

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

تْلَك  كتابههه الكههريم: "في  –جلَّ شأنه –والحمد هلل رب العاملين القائل بسم هللا الرحمن الرحيم، 

اًدا وَ  اآلِخَرة   الدَّار   سههَ
َ
ْرِ  َوال ف

َ
ي ا  ِوا فههِ

ُ
 ُعلهه
َ
ِذيَن ال ُيِريههُدون

َّ
َها ِلل

ُ
ْجَعل

َ
 "ن

َ
ين قههِ
َّ
ُمت
ْ
 ِلل
ُ
ة َعاِقبههَ

ْ
الصههال  ، و ال

 املهههدا  الرحمههة .. نا ونبينهها محمد، رسههول وقائدنا ومعلمنا سيدناوالسالم على املصطفى املختار 

، المنتجبااين به ا بههرار، وصههحوعلى آله الطيبين الطااريرينواملتمم ملكارم ا خههال ،  ،للعاملين

 .يوم الدين نهجهم إلى طريقهم وسرر على ومن سلك

  أن أنقهههل لصهههبال الصههنعاجي الجميههلافههي اههذا  فههي البههدء اسههمحوا لهههي
ً
  الههيكم جميعهها

ً
كهههال

 ائبيهههههههالراعههههههي ون ىالشههههههي  يح هههههه تحيههههههار ا   رئههههههيس مجلههههههس النههههههواب باسههههههمه و ههههههفته 

 ي وتحيهههارتحيهههاتكهههذا ، و الشهههي  عبهههد السهههالم اشهههور وا سهههتاذ أكهههرم عطيهههة ا فاضهههل

 ا عهههزاء لكهههم أ اههها ا خهههو  أعضهههاء مجلهههس النهههواب، وتمنيههار الجميهههعاملحتهههرمين  زمالئههي
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والخههروب باتههائ   بالنجههال والتوفيهه  ولكههل الحاضههرين لهههذا الفعاليههة املهمههةو  الكههرام،

 ، كمههاوالوقايههة منههه والحههد مههن مهههاارا وتو ههيار مههن شههأعاا تفعيههل مكافحههة الفسههاد

الهههههدكتور العزيههههز لهههه    عههههن عهههههيم شهههههكري وتقههههديري واحترامههههي أعههههرب اسههههمحوا لههههي أن

زمالئههه كههل ، و الهيئههة الوطنيههة العليهها ملكافحههة الفسههاد رئههيس محمههد المشههم بههن محمههد

الهيئههة الوطنيههة العليهها ملكافحههة  وكههل فريهه  ،طاعههارالقكههل مسههئولي  الكههرام ا فاضههل

علهههى وا هههلهم املتكهههرر مههههي وحههه ام لهههي ولصهههبرام الجميهههل وت ،للهههدعو  الكريمهههة الفسهههاد

، ليهههة رغهههم ضهههي  الفتهههر  الزمنيهههةااهههذا الفعب اليهههوم شهههارك يمو  اهههذا نجهههاز ورقهههة العمهههلإ

إعههداد ورقههة النههواب و جلههس مل لتمثيههل م2019نوفمبر 26اري  بتحيث و لني التكليف 

 .ر باليوم العاملي ملكافحة الفسادالحتفافي ا ةمساامالعمل لل

 مدخل الى املوضوع: ❖

 نحو شههراكة فاعلههة إل  تحت شعار:
ً
الوقايههة و كههاء وعههي املجتمههع بمخههاطر الفسههاد ذ" معا

علهههههى اتفاقيهههههة ا مهههههم  املوقعهههههة تحتفهههههل الجمهوريهههههة اليمنيهههههة مهههههع كهههههل دور العهههههالم "منهههههه

ظهههل اهههذا  يجهههب علينههها فهههي ،العهههاملي ملكافحهههة الفسهههاد ليومالفسهههاد بهههاملكافحهههة  املتحهههد 

وابداع املناسبة التذكير والتأكيد على أامية التشههبيك  آليههار تعزيز شراكة املجتمع 

مكافحهههة الفسههاد واالرتقههاء بالعالقههار علههى كافهههة ذار العالقههة ب الرقابيههة بههين الجهههار

فههههههي مكافحههههههة الفسهههههاد والحههههههد مههههههن  املرجهههههو  النجههههههال تحقيهههههه  ملهههههها مههههههن شهههههأنه املسهههههتويار

ار املجتمعهه  تصههيب عههابر  لدحههدود خطيههر  عامليههة آفههة باعتبههارامهههاارا والوقايههة منههه 

ا تجاا الوطن واملواطن وتحههد عن تنفيذ مهامه باإلعاقةوسلطاتاا ومؤسسار الدور 

 عههههن  االجسهههههان عامههههة عههههن قههههدرارمههههن 
ً
قهههههل وتعر ،  االرتقهههههاء والتطههههور أداء واجبهههههه فضههههال

 تعهههاظم فهههي الفسهههادآفهههة  تهههأ ير  التنميهههة واسهههتدامىاا علهههى مختلهههف اال هههعد  إضهههافة الهههى

 فهههههةوإ هههههابة املهههههوارد البشهههههرية بمتالزمهههههة آ  و هههههروار ا مهههههم اهههههدر وضهههههياع املهههههوارد املاديهههههة

 تنىاك حقو  املجتمعار وتعد مزمنة  باعتباراما متالزمة مرضية االفساد،الفساد و 

 الحههههديث التعبيههههر عههههن لههههي مههههن املهههههم أنهههههكمهههها  ،مههههن أخطههههر االنىااكههههار لحقههههو  االجسههههان
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وقايهههة مهههن الفسهههاد مقرونههها بمكافحتهههه عهههن ال املهههتالزم الهههوارد فهههي دعهههو  الهيئهههة الوطنيهههة

الهيئههة منههذ تأسيسههها  تراكمههت لههد  ل ههيا واالليههار باالعتماد على التجارب والوسههائل

ومكافحتهههه أجهههدجي  معمعهههة الحهههديث عهههن آفهههة الفسهههاده فهههي أنههه كمههها ، م2007 يوليهههو  3فهههي 

 الهههى مههها   
ً
 الناهههل مهههن املهههرء ترا نههها العربهههي اإلسهههالمي  يسهههتطيعمشهههر   ل مهههة و  مشهههدودا

 ةالنبيلهه  ةاإلجسههاني وغيراهها مههن القههيموا مانههة والفضههيلة  الصههد  قههيمب المزيههر  همعينهه 

فهههههي عهههههالب  وفهههههي مختلهههههف بلهههههدان العهههههالم فعاليىاههههها لهههههدي اسهههههالفناأ بتهههههت نجاعىاههههها و  ال هههههي

الههدور تجههارب  كههل ، واليوم يح  لنا أن جستفيد منمتالزمة الفساد عبر قرون  عديد 

ا قههل فسههادا فههي العههالم، فكمهها روي عههن سههيد املرسههلين  ههلى هللا عليههه وآلههه، أنههه قههار 

فههي  املههؤمن، أينمهها وجههداا فهههو أحهه  باهها"، وال شههكضههالة  هههي لحكمههةاأو مهها معنههاا: " أن 

د  وا مانههههة والحفههههاد علههههى الههههدين أن قههههيم الههههدين اإلسههههالمي النبيلههههة قههههد دعههههت للصهههه 

وتجهههريم الحههها  الضههههرر وحفهههل الهههنفس وحفهههل لعقهههل وحفهههل الاسهههل وحفهههل املهههار، 

 أسهههالفنا فهههي دعهههوتام السهههلمية علهههى اعتمهههدباهههذا الكليهههار ا ساسهههية فهههي الحيههها ، حيهههث 

 واملعاملهههههة الطيبهههههةا مانهههههة والصهههههد  فهههههي  القهههههدو  الحسهههههنة  اهههههم جسهههههدوا فهههههي حيهههههاتامأع

الر عقهههود قليلههههة مهههن الهههزمن جشهههر حضهههار  اسهههتفاد كههههل وخههه  تمكنهههوا ،حيهههثواإلحسهههان 

 والعلهههم للعهههدر  اقامهههت العهههالم مهههن قيمهههها االيمانيهههة،
ً
وأنهههارر   هههرحا  

ً
للصهههد  عهيمههها

 و ههههلت أضههههوا ا  وا مانههههة
ً
 منيههههرا

ً
  عنههههد تخههههوم الصههههين الههههى أقااهههه ي ا ر نبراسهههها

ً
شههههرقا

  جنوب فرجساوجبار البراجس ب
ً
 ، غربا

 :"اتفاقية ميريدا" ا مم املتحد  ملكافحة الفساد اتفاقية ❖

اتفاقية ا مم املتحد  ملكافحة الفساد مههن قبههل الجمعيههة العامههة ل مههم  اعتمادجر  

ت 4 /58م بموجههب قههرار 2003أكتههوبر 31املتحههد   ور مههر  بتههاري  
ُ
 بههاب التوقيههع ،  ههم فهه

ميريهههههدا، عا هههههمة واليهههههة  م بمدينهههههة2003يسهههههمبر د 11ح هههههى  9خهههههالر الفتهههههر  مهههههن تهههههاري  

وبعهههد  ،واليهههار املكسهههيك الواحهههد والثال هههين  مهههن دوال هههي ههههي واحههه  املكسهههيكية وكاتهههاني

عا ههمة واليههة  كفههي مقههر ا مههم املتحههد  بمدينههة نيويههور  اسههتمر فههت  بههاب التوقيههع ذلههك

عتبرر اههذا االتفاقيههة أور  ههك .نيويورك االمريكية
ُ
كافحههة مل قههانوجي  دولههي ملههزم وقد أ

 : [Y1] تعليق عليه
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الههههههدور فصههههههور علههههههى أن تقههههههوم  8مههههههاد  مقسههههههمة إلههههههى  71تضههههههم االتفاقيههههههة و ، الفسههههههاد

ى القههوانين ملكافحههة الفسههاد وال ههي قههد تههؤ ر علهه  واجههراءار ا طراف بتنفيههذ عههد  تههدابير 

تاههههدف اههههذا اإلجههههراءار إلههههى منههههع الفسههههاد وتجههههريم بعهههه  و  واملؤسسههههار واملمارسههههار،

التصهههرفار وتعزيهههز إنفهههاذ القهههانون والتعهههاون القضهههائي الهههدولي وتهههوفير آليهههار قانونيهههة 

اعد  التقنيههههة وتبههههادر املعلومههههار وآليههههار لتنفيههههذ فعالههههة السههههترداد املوجههههودار واملسهههه 

االتفاقيهههههة بمههههها فهههههي ذلهههههك مهههههؤتمر الهههههدور ا طهههههراف فهههههي اتفاقيهههههة ا مهههههم املتحهههههد  ملكافحهههههة 

 .الفساد

 

 املتحد   توطين اتفاقية ا مم ملحة تاريخية ل ❖

 :اليمنية ملكافحة الفساد في التشريعار الوطنية

 

اتفاقيهههههة ا مهههههم املتحهههههد   ،ممثلههههة بمجلهههههس الهههههوزراء آنههههذاك الحكومهههههة اليمنيهههههة ناقشههههت

وافقىاهههها بتههههاري و  ملكافحههههة الفسههههاد  حيناهههها الحههههديثوجههههر   م2004سههههبتمبر  7 ورد مههههع م

نههههع ومكافحههههة إلههههى دعههههم اإلجههههراءار الراميههههة إلههههى م مميههههة كوعاهههها تاههههدفتفاقيههههة ا  االعههههن 

وتعزيهههز جههههود التعهههاون الهههدولي واملسهههاعد  التقنيهههة فهههي منهههع  ،الفسهههاد بمختلهههف أشهههكاله

واإلدار  السههههههههليمة الفسههههههههاد وتعزيههههههههز الوتااههههههههة والشههههههههفافية وتشههههههههديد عمليههههههههة املسههههههههاءلة 

مكافحهههة الفسهههاد وأشهههكار العالقهههة مهههع مختلهههف ا طهههراف لتنفيهههذ و  لعامهههةللممتلكهههار ا

 
ً
ملبدأ تسههاوي الههدور فههي االتفاقية مع التأكيد على تأدية الدور ا طراف التتاماتاا وفقا

 السههههههياد  وسههههههالمة أراضهههههه اا وعههههههدم التههههههدخل فههههههي الشههههههؤون الداخليههههههة للههههههدور ا خهههههههر .

وانين  وأكههد مجلههس الههوزراء علههى ضههرور  اإلعههداد للتعههديالر القانونيههة الالزمههة فههي القهه

 ملهههههها تاههههههت  عنههههههه تطههههههوير ية، أو السههههههار 
ً
النقاشههههههار والتو ههههههيار  تشههههههريعار جديههههههد  وفقهههههها

مجلهههههس النهههههواب  مهههههن قبهههههل ملصهههههادقة الدسهههههتورية علهههههى اهههههذا االتفاقيهههههةا لدحكومهههههة مهههههع

 اليمني
ً
، وبالفعل جر  العمل على إ دار مصفوفة قانونية ملكافحههة الفسههاد انطالقهها

مههههههن اتفاقيههههههة ا مههههههم املتحههههههد  ملكافحههههههة الفسههههههاد، شههههههملت اقتههههههرال عههههههدد مههههههن القههههههوانين 

اسههههي  والتعههههاون بههههين مجلههههس النههههواب والجانههههب الحكههههومي والتعههههديالر القانونيههههة بالت

ولقهههههد  فههههي  ههههناعة القههههرار التشههههريهي ورئاسههههة الجمهوريههههة إضههههافة الههههى إشههههراك املجتمهههههع

وال ههي يات ههي إل اهها نائههب رئههيس مجلههس  منهمههة برملههانيون يمنيههون ضههد الفسههاد سههاامت
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 الشههههي  عبههههد السههههالم اشههههور كممثههههل للفههههرع الههههوطني ملنهمههههة برملههههانيون 
ً
النههههواب حاليهههها

عههههرب ضهههههد الفسهههههاد، ومنهمههههة برملهههههانيون عهههههامليون ضههههد الفسهههههاد، وتهههههم فههههي خضهههههم فتهههههر  

تقهههههديم عهههههدد مهههههن املسهههههاامة بم 2015ح هههههى  -م2005"يمهههههن بهههههاك" مهههههن املنهمهههههة  جشههههها 

وأقراههها و هههاد  عل اههها ،مهههن قبهههل أعضهههاء املنهمهههة مقترحهههار القهههوانين  وال هههي ناقشهههها 

 الفسههههادا مههههم املتحههههد  ملكافحههههة  تفاقيههههةعلههههى طريهههه  تههههوطين اجلههههس النههههواب اليمنههههي م

اليمنيههههة مههههع االتفاقيههههار الدوليههههة املوقعههههة مههههن قبههههل الجمهوريههههة  التشههههريعار واءمههههةملو 

 فيما يخص مكافحة الفساد اليمنية
ً
 أام مكونار وبإيجاز  ، وفيما يأتي سنذكر سريعا

ة ا مهههههم املتحههههههد  اتفاقيهههههه  وتهههههوطينواءمههههههة مههههههن أجهههههل ماملصهههههفوفة التشههههههريعية اليمنيهههههة 

اههذا  ، و فههي الجمهوريههة اليمنيههة املصههادقة عل اهها مههن الجهههار املختصههةملكافحة الفساد 

 : هي كاالتي القوانين

 

 م  2005( لسنة 47)  دور القانون رقم-1

وافقة على اتفاقية ا مم املتحد  ملكافحة الفساد بشأن  امل

 

ممثلهههههة باجتمهههههاع مجلهههههس الهههههوزراء اتفاقيهههههة ا مهههههم املتحهههههد  ملكافحهههههة  أحالهههههت الحكومهههههة

 للدسههههههتور  النههههههواب إلههههههى مجلههههههس م2004ميريههههههدا" فههههههي سههههههبتمبر اتفاقيههههههة الفسههههههاد " 
ً
وفقهههههها

  ،للمجلههس وقانون الالئحة الداخلية
ً
( مههن الدسههتور اليمنههي 92للمههاد : )بهها خص وفقهها

 النافذ، وال ي تنص على ما يأتي:

النههواب علهههى املعااههدار واالتفاقيهههار السياسههية واالقتصهههادية ذار )يصههاد  مجلهههس 

ة بالههدفاع أو التحههالف أو الطابع العام أيا كههان شههكلها أو مسههتوااا خا ههة تلههك املتعلقهه 

السلم والحدود أو ال ي يترتب عل اا التتامار مالية على الدولههة أو ال ههي يحتههاب الصدح و 

 تنفيذاا إلى إ دار قانون(، 

 االتفاقيهههههة باستفاضههههة  ضهههههاء املجلهههههسولقههههد نهههههاقش أع
ً
  هههههم تمهههههت ،بعهههههد إقراراههههها مبهههههدئيا

 املصههههادقة 
ً
 ا مههههم املتحههههد  تفاقيههههةاتههههوطين  إقههههرار  جههههر  بههههذلك و ، باإلجمههههاع عل اههههاالحقهههها

 .ملكافحة الفساد في إطار التشريع الوطني
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 م2006( لسنة 39قانون رقم )ال دور -2

 ،  م2006ديسمبر  25في  ،بشأن مكافحة الفساد 
 

 لقهههههد أنجهههههز مجلهههههس النهههههواب خهههههالر الفصههههههل التشهههههريهي الثالهههههث جملهههههة مهههههن القههههههوانين

علهههى مختلهههف الجوانهههب االقتصهههادية والسياسهههية والحقوقيهههة  والتعهههديالر القانونيهههة

 إننا نههر  
َّ
تههأتي  تلههك اإلنجههازار ملجلههس النههوابأن أبههرز واالجتماعية وغير ذلك الكثير إال

( 39الههههوطني رقههههم ) القههههانون   هههدور  فههههي ا مميهههة ملكافحههههة الفسههههاد االتفاقيههههة تههههوطينفهههي 

إال أن رغههههههم أيههههههة نمههههههرار قههههههد تكههههههون وارد ، و ، م بشههههههأن مكافحههههههة الفسههههههاد2006لسههههههنة 

اههدف بمهها القانونيههة، املصفوفة مكون في  أام م يعتبر 2006( لسنة 39رقم ) القانون 

العامههة بخلواهها أو بنههدر  وهههح مهههاار حههار الوظيفههة ا ههالل  تجههاا مسههألة اليههه ونههص

الفسههههاد والحههههد منههههه، وفههههي عههههدم اسههههتماللها لدحصههههور علههههى مصههههالح خا ههههة بمخالفههههة 

 و  ر الصهههالحيار الوظيفيهههة املمنوحهههة.القهههوانين واسهههتمال
ً
ادمهههاب  ت محاولهههةتمههه  عمليههها

 الى اآلتي: االتفاقية في اذا القانون الوطني والذي ادف

لهههها  ههالحيار قانونيهههة فههي مكافحهههة الفسهههاد إجشههاء ايئهههة وطنيههة مسهههتقلة عليهها  -1

وانين النافههههههههههههههذ .  لهههههههههههههههذا القههههههههههههههانون والقهههههههههههههه
ً
  وتعقههههههههههههههب ممارسههههههههههههههيه وفقهههههههههههههها

وآ هههههارا ومالحقهههههة مرتكبيهههههه و جههههههز  -2 منهههههع الفسهههههاد ومكافحتهههههه ودرء مخهههههاطرا 

 واسهههههههههههههههههههههههههههههههترداد ا مهههههههههههههههههههههههههههههههوار والعائهههههههههههههههههههههههههههههههدار املترتبهههههههههههههههههههههههههههههههة عهههههههههههههههههههههههههههههههن ممارسهههههههههههههههههههههههههههههههته.

ليههة واإلقليميههة فههي تعزيز مبدأ التعاون واملشاركة مع الدور واملنهمار الدو  -3

 البهههههههههههههههههههههههرام  واملشهههههههههههههههههههههههاريع الدوليهههههههههههههههههههههههة الراميهههههههههههههههههههههههة إلهههههههههههههههههههههههى مكافحهههههههههههههههههههههههة الفسهههههههههههههههههههههههاد.

إرساء مبدأ الوتااة والشفافية في املعامالر االقتصادية واملاليههة واإلداريههة  -4

بمهههههههههها يكفههههههههههل تحقيهههههههههه  اإلدار  الرشههههههههههيد   مههههههههههوار ومههههههههههوارد وممتلكههههههههههار الدولههههههههههة 

 واالسههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههتخدام ا مثههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههل للمهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههوارد.

وتعزيز الدور الرقابي ل جهز  املختصههة والتيسههير علههى  تفعيل مبدأ املساءلة -5

أفهههراد املجتمهههع فهههي إجهههراءار حصهههولهم علهههى املعلومهههار وو هههولهم إلهههى السهههلطة 

 املعنيهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههة.

تشههههههجيع وتفعيههههههل دور مؤسسههههههار ومنهمههههههار املجتمههههههع املههههههدجي فههههههي املشههههههاركة  -6

الفاعلههههههة والاشههههههطة فههههههي محاربههههههة الفسههههههاد ومكافحتههههههه وتوعيههههههة أفههههههراد املجتمههههههع 

 ا وتوسههههههههههههيع نطهههههههههههها  املعرفههههههههههههة بوسههههههههههههائل وأسههههههههههههاليب الوقايههههههههههههة منههههههههههههه.بمخههههههههههههاطر 
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 ايضهههال الجهههرائم ال هههي يسهههري عل اههها قهههانون مكافحهههة الفسهههاد كهههاآلتي:
ً
 وتههم أيضههها

كافهههههة جهههههرائم الفسهههههاد ومرتكب اههههها ال هههههي تقهههههع كلهههههها أو بعضهههههها أو جهههههزء مناههههها فهههههي  -أ

 كانههههههت طبيعههههههة 
ً
الجمهوريههههههة أو إحههههههد  املؤسسههههههار التابعههههههة لههههههها فههههههي الخههههههارب أيهههههها

 سهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههية مرتكب اههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههها.وجا

جهههههرائم الفسهههههاد ومرتكب اهههههها ال هههههي تقههههههع خهههههارب الجمهوريههههههة وتكهههههون املحههههههاكم  -ب

 لقانون اإلجراءار الجزائية وقانون مكافحة غسههل 
ً
اليمنية مختصة باا وفقا

ا موار والقوانين النافذ  ا خر  وكذا االتفاقيار واملعاادار الدولية ال ي 

 . ادقت عل اا الجمهورية أو انضمت إل اا

 

 : م2007يوليو  3الهيئة الوطنية العليا ملكافحة الفساد في  إجشاء- 3

إدمههاب اتفاقيههة ا مههم املتحههد   ( بشههأن مكافحههة الفسههاد39رقههم ) تههم بموجههب القههانون 

تدشههههيناا ال هههي تهههم و  إجشهههاء الهيئههههة الوطنيهههة العليههها ملكافحهههة الفسههههادب ملكافحهههة الفسهههاد

 اامههه م، و 2007يوليهههو  3 بتهههاري 
ً
عامههها،  12ة منهههذ إجشهههالاا قبهههل أك هههر مهههن قهههد لعبهههت أدورا

 التجهيهههتار اللوجسهههتية والالئحيهههةو فهههي إنجهههاز ا سهههس  ،وراكمهههت خبهههرار ال يسهههىاان باههها

 وفههي مجههاالر التوعيههة وتعزيههز العالقههار مههع الجهههار ذار العالقههة بالههداخل والخههارب،

 عامههههة كانههههت يههههد الفسههههاد قههههد طالىاهههها، وانهههها 
ً
ومتابعههههة بعهههه  القضههههايا واسههههترداد أمههههواال

 على خبههرار املايهه ي واالسههتفاد  مههن الههدرو  والتجههارب البناء نا القور بضرور يمكن

وإيج  
ً
 ابسلبا

ً
وتطههوير اإليجابيههار املحققههة  من خالر تجنههب الوقههوع فههي نفههس ا خطههاء ا

الهيئههههههة والتطلعههههههار   داء بمهههههها يلحههههههي طمههههههولوتطههههههوير اوابههههههداع أسههههههاليب عمههههههل فاعلههههههة 

وفهههههي  كهههههل شهههههرفاء الهههههوطنو  ونخبهههههه لشهههههعب اليمنهههههيجمهههههااير ا قبهههههل   مهههههناملرجههههو  واالدوار 

قههدم وبالتاسههي  مههع  ،قاد  وكوادر الهيئةاملقدمة 
ُ
وال شههك فههي أن الوقههت قههد حههان  ن ت

مشههههههاريع تعههههههديالر  ارحههههه عالقههههههة فههههههي الحكومهههههة ومجلههههههس النههههههواب مقتر الجههههههار ذار ال

والوقايههة منههه وجشههر  قافههة جديد  لتعزيز مكافحة الفساد  أو مشاريع قوانين قانونية

وانفاذ القانون   من تجاربالوتااة والشفافية والحكم الرشيد 
ً
اا خالر الفتر  انطالقا

 .الوطنية العليا ملكافحة الفساد عاما منذ اجشاء الهيئة 12املاضية ال ي تجاورر 

ن املصههههههفوفة القانونيههههههة انههههههاك عههههههدد آخههههههر مههههههن التشههههههريعار ال ههههههي تههههههأتي ضههههههممههههههع أن و 

مههن  بقههرارار ، وتههم إ ههدارااال ي  اد  عل اا مجلس النههواب اليمنههي ملكافحة الفساد
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الالئحهههههة  م بشهههههأن قهههههانون 2006لسههههنة  (1قهههههانون رقهههههم ) مثههههل قبههههل رئاسهههههة الجمهوريهههههة،

م بشهههههأن اإلقهههههرار بالذمهههههة 2006( لسهههههنة 30الداخليهههههة ملجلهههههس النهههههواب، وقهههههانون رقهههههم )

( لسههههنة 13رقههههم )  وقههههانون  ( بشههههأن مكافحههههة غسههههل ا مههههوار،35املاليههههة، وقههههانون رقههههم )

، وهههي الحههديث فههي اههذا الجانههب ، ويطههور م بشههأن حهه  الحصههور علههى املعلومههار2012

 مجهههههاالر ربمههههها تعهههههر  لهههههها زمهههههالء أخهههههرون فهههههي أورا  العمهههههل العلميهههههة لههههههذا الفعاليهههههة،

  هههلب موضهههوعنا الهههذي تهههم تحديهههدا لنههها فهههي الهههدعو  املوجههههةولهههذلك دعونههها نهههدخل الهههى 

 بتنههههيم اهههذا  مهههن قبهههل الهيئهههة
ً
الوطنيهههة العليههها ملكافحهههة الفسهههاد، وههههي املعنيهههة أساسههها

 GIZاملشههههكورين لتمههههويلهم ورشههههة العمههههل ممثلههههين ب  ركالاا الههههدوليينالفعاليههههة مههههع شهههه 

فههي  اليمنههي الرقههابي ملجلههس النههوابتعزيههز الههدور  وبالتههالي لههن نههذاب بعيههدا عههن موضههوع

 والوقايههة منههه مكافحة الفساد
ً
ي الههدور التشههريه إلبههراز ، فقههد كههان اههذا املههدخل ضههروريا

  قبل وبعد فتر  اجشاء الهيئة. الذي اضطلع به مجلس النواب

 

 املنطلههههههه  
ً
ونبههههههدأ بطههههههرل السهههههههؤار لبحههههههث الو ههههههور الهههههههى جههههههواب، فالسههههههؤار اهههههههو دائمهههههها

املسههتقبل سههيكون  والو ور الى الحلور املرجههو ، مههع تفا لنهها بههأن وتراكمها للمعرفة

 ، والهههروف الصههعبة والهههدمار الشههامل العههدوان والحهههرب والحصههار  واقههع أفضههل رغههم

واقههههههب  والخههههههراب الههههههذي لحهههههه  بههههههالبنى التحتيههههههة للههههههيمن جههههههراء الحههههههرب والعههههههدوان والع

مهههههن املتوقهههههع ر يىاههههها كاملهههههة بعهههههد إحهههههالر السهههههالم و  نهههههر  جهههههزًء مناههههها اليهههههوم املرعبهههههة ال هههههي

 رجههاوز تي  هه ونامي العههدوان والحههرب والحصههار الاملشههرف والعههادر، وتراجههع موجههة تسهه 

كهههل سههههلطار و  كهههل ذلههههك يسهههتدعي مههههن الجههههار الرقابيههههةفتهههر  الحههههرب العامليهههة ا ولههههى، 

االسهههتعداد الكامهههل ورفهههع الجاازيهههة ملواجههههة ا زمهههة العامليهههة  الدولهههة والشهههعب اليمنهههي

ا سههوأ فههي العههالم، فهههي يمننهها الحبيههب، ومواجهههة كهههل مهههاار الفسههاد املحتمههل ظهوراههها 

وعونههه وتوفيقههه،  ههم  تعههالى علههى  قههة كبيههر  بههاهلل القادمة، ونحههنو  الراانة خالر الفتر 

راقيههههل بمشههههيئة هللا، باالعتمههههاد ب قههههدراتنا علههههى الصههههمود وتجههههاوز كههههل الصههههعوبار والع

 الصهههامد املهههؤمن الهههذي لهههم يرضهههي للهلهههم والضهههيم ي الجسهههور  علهههى شهههعبنا املناضهههل
ً
ومههها

، فهههنحن ناتصهههر أو ناتصهههر، ولهههيس أمامنههها إال وحديثهههه قديمههههعبهههر كهههل مراحهههل التهههاري  

 سههمو كرامتنهها ورفضههنا املطلهه  لدخنههوع واملذلههة وا ههرارنا علههىالنصههر لعدالههة قضههيتنا 

 قرارنا الوطني املستقل وسيادتنا الوطنية الكاملة.و 



9 
 

 

                                        كيههههههههف يمكههههههههن ملجلههههههههس النههههههههواب تفعيههههههههل دورا الرقههههههههابي فههههههههي مكافحههههههههة الفسههههههههاد  ❖

يضهههههطلع باههههها ويود اههههها  الوسهههههائل واإلجهههههراءار ال هههههياآلليهههههار و انهههههاك جملهههههة مهههههن 

لتفعيههههل دورا فههههي مكافحههههة البع  االخههههر القيههههام بهههه ه يابغههههي لهههه و  مجلههههس النههههواب

الفسههههاد، واهههههذا الوسههههائل واإلجهههههراءار ههههههي مههههن  هههههلب مهامهههههه ال ههههي أكهههههد عل اههههها 

وانين  وفهههههههي املقدمهههههههة قهههههههانون الالئحهههههههة  النافهههههههذ الدسهههههههتور وتطرقهههههههت ال اههههههها القههههههه

والعمههل بههرول الفريهه   يجههب التعههاون  اههذا الصههددوب الداخليههة ملجلههس النههواب،

ومؤسسههههههههار الدولههههههههة ذار العالقههههههههة  سههههههههلطارفههههههههي   الواحههههههههد مههههههههع كههههههههل الشههههههههركاء

 انهههههها ان التشههههههريعار الوطنيههههههة، كمهههههها ويجهههههدر االشههههههار  ي آلفههههههة الفسههههههادللتصهههههد

االتفاقيههار  لتعههديل والتطههوير  ملواءمتههه مههعكان بعضها بحاجههة ل ، وإنالنافذ 

 واملعااههدار واملوا يهه  والعهههود الدوليههة املوقعههة مههن قبههل الجمهوريههة اليمنيههة

 بدرجههههه ظهههههل إال أن التطبيههههه  وادماجهههههها فهههههي التشهههههريع الهههههوطني، 
ً
، ة كبيهههههر متهههههأخرا

 
ً
االتفاقيههههار واملوا يهههه   بههههالفجو  القائمههههة بههههينواههههذا الحقيقههههة تتجسههههد ايضهههها

 والعهود الدولية ال ي وقعىاا و ادقت عل اا الجمهورية اليمنية، 

وا سهههههاليب الرقابيهههههة املباشهههههر   واإلجهههههراءارأاهههههم الوسهههههائل قتهههههرل بعههههه  وفيمههههها يهههههأتي ن

 الرقههابي ملجلههس النههواب فههي مكافحههة الفسههادلتفعيههل الههدور  الميههر مباشههر و واملسههاعد  

 هههادر  عهههن  تو هههياربمثابهههة جعتبراههها يمكهههن لنههها أن ، وفهههي نفهههس الوقهههت والوقايهههة منهههه

تعزيههز دورا الرقههابي فههي مكافحههة  اليمنههي املههوقر مههن أجههل ملجلههس النههواب اههذا الفعاليههة

وإقراراهها مهه الفسههاد بعههد نقاشههها وإغنالاهها مههن قبههل الحاضههرين ن ، ودراسههىاا ونقاشههها 

وافقة ايئة رئاسته  :قبل مجلس النواب وم

 على املستو  الفردي بالاسبة لعضو املجلس:-1

ر الهههدائم لليمهههين الدسهههتورية ال هههي أدااههها عضهههو مجلهههس النهههواب والتتامهههه التهههذك

بدسهههههتور الجمهوريههههههة اليمنيههههههة وتههههههذكر انههههههه يمثههههههل كههههههل الههههههوطن ويح ههههههي مصههههههالح 
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الشهههعب ويصهههون أرايههه ي وسهههياد  الهههوطن ضهههد أي مخهههاطر أو مهههؤامرار تحهههاك 

ضههدا، واالسههتمرار فههي تطههوير قدراتههه بمهها يمكنههه مههن أداء دورا الرقههابي كبرملههاجي 

ى الوجههههه ا مثههههل فههههي مكافحههههة الفسهههاد بشهههه ى الوسههههائل والسههههبل الدسههههتورية علههه 

وانين النافهههههذ   حيهههههث ان مكافحهههههة والقانونيهههههة ال هههههي خولهههههها لهههههه الدسهههههتور والقههههه

أرتضههههه ى حملههههها مههههن حهههههين أدائههههه لليمهههههين القههههانوجي فهههههي أمانههههة فهههههي عنقههههه الفسههههاد 

أن عضهههو مجلهههس النههههواب ال ، وانههها أعيههههد الهههى االذاهههان مسههههألة مجلهههس النهههواب

وإنمهههها يمثههههل الههههوطن بأكملههههه، واههههذا يبههههرز مههههن مطالعههههة  فحسههههب، مثههههل دائرتهههههي

 كما يأتي: املواد الدستورية والقانونية 

: عضااااااا  موااااااااا   بااااااا  ي عى ااااااا     ااااااا      ماااااااا      ااااااا  ماااااااو     ااااااا  ر ( 75رقااااااا    مااااااا   

  .أ  ش ط  ملصلحة     مة  ال عقي  ني     قي 

  باا  ي ق اا  م  شاا   معاا ة    ضاا  ة عقساا  عضاا  مواااا : مااو     اا  ر  (76رقاا    ماا   

  ،في جاسة عابية أم ة  ملجاا   يىين       ر ة

 ب أن   الئحة     خاية ملجاا   ب  ي:   2006(  سبة 1ف ن ن رق   مو  (9  رق  م   

عقساا  عضاا  مواااا   باا  ي ق اا  م  شاا   معاا ة    ضاا  ة أماا ة  ملجاااا فااي جاسااة  -

  ا اا ي   عابية   يىين       ر ة  آلتية : أقس   
ب
 هلل    ظي  أن أك ن م ىساا  

 عماا    بظاا ة   جىعاا رل،  أن أ  اا ة     اا  ر 
ب
  اابة ر اا   ،  أن أ اا فا معاصاا 

   ق ن ن،  أن أر   مص  ح            ت  رع عة ك ماة،  أن أ  فا عماا    اا   

 ، أر ضي (   طو     قال     المة 

البرملههههههانيين علههههههى الدسههههههتور كمهههههها نحههههههث فههههههي اههههههذا املقههههههام علههههههى أاميههههههة دراسههههههة واطههههههالع 

والالئحهههة الداخليهههة ملجلهههس النهههواب واالطهههالع علهههى القهههوانين ذار العالقهههة بالدجنهههة 

البرملههههان علههههى املختصههههة ال ههههي ينتسههههب إل اهههها العضههههو، ممهههها يسههههاعد فههههي معرفههههة عضههههو 

الرقابههههة علههههى تنفيههههذاا مههههن قبههههل يمكنههههه مههههن ممارسههههة دورا فههههي تفا ههههيل القههههوانين و ل
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وزاراتاههههها وأجهزتاههههها املختلفهههههة، وبالتهههههالي تعزيهههههز الهههههدور الفهههههردي لعضهههههو حكومهههههة بكهههههل ال

 مجلس النواب في مكافحة الفساد والوقاية منه.

 

 على مستو  الدجان البرملانية الدائمة ملجلس النواب:-2

تفعيههل وتعزيههز دور الدجههان الدائمههة للمجلههس، علههى اعتبههار ان الدجههان البرملانيههة 

، و ههههناعة ال ههههي يههههتم ف اهههها التحضههههير واالعههههداد للقههههرارار البرملانيههههة املعامههههلهههههي 

ا بالتعههاون مههع ايئههة رئاسههة املجلههس، إذ يابغههي التو ههيار، واملتابعههة لتنفيههذا

ؤالين واملههؤاالر، إضههافة وكههوادر السههكرتارية املهه  رفههداا بههالكوادر املتخصصههة

املعههههدار بمهههها فههههي ذلههههك  ا خههههر   التجهيههههتار اللوجسههههتيةالههههى أجهههههز  الحاسههههوب و 

التقنيههههههة الحديثههههههة للترههههههجيل والتصههههههوير، وتههههههدريب الكههههههادر علههههههى اسههههههتخدامها 

ووجهههههههود املهندسههههههههين املهههههههههر  إل ههههههههالحها حههههههههار العطهههههههب وفههههههههي حههههههههار عههههههههدم تههههههههوفر 

ا ، كمههها كههههان الحههههار االمكانيهههار يستحسههههن  هههيانة ا جهههههز  القديمهههة وإ ههههالحه

يابغي تشديد الرقابة على الحضور وأداء قبل العدوان، ومع توفير اإلمكانيار 

 املهام وتنفيذ الواجبار والخطط الخا ة بكل لجنة.

 والوقاية منه:  وكشفه تفعيل الزيارار امليدانية الرقابية لتشخيص الفساد-3

 
ً
 فهههههي تشههههخيص وكشهههههف لقههههد كهههههان للزيههههارار امليدانيهههههة قبههههل العهههههدوان دورا

ً
مهمهههها

االامهههار والقصههور فهههي العمههل ، واالطههالع علهههى مسههتو  تقهههديم و  الفسههاد حههاالر

الخدمار واالطالع على حار املوارد البشرية واملادية واملمتلكار العامههة وسههير 

، وكههههان املرجههههو تطههههوير أسههههاليب الرقابههههة    العمههههلعمههههل املشههههاريع وتقيههههيم جههههود

نيههة عبههر جمههع املعلومههار الضههرورية والتوا ههل وتفعل اا في حار الزيارار امليدا

 فهههههي املنهههههاط  والجههههههار ال هههههي يابغهههههي زيارتاههههها املسهههههب  مهههههع الفعاليهههههار املجتمعيهههههة

والدقة  وتطوير أساليب الرقابة باالنتقار من السطحية الى ا مور املحاسبية
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علههههى  املتاحههههة  خطهههاء وكيفيههههة اسههههتمالر املهههوارد املاديههههة واملاليهههةا فهههي تشههههخيص

ر ، وتقيههههيم مسههههتو  االلتههههتام بالدسههههتور افهههه  العمههههل إيههههر مسههههتو  م
ً
وإنفاقهههها  

ً
ادا

تقيههيم مسههتو  تقههديم الخههدمار والتأكههد والقههوانين  واللههوائ  النافههذ ، وكههذا 

 من شمل االجسان املناسب للمكان املناسب ،  

وربما كان من ، منذ بدء العدوانوقد تراجعت وتير  الزيارار الى حد اختفالاا 

ح هههى فهههي ظهههروف  نههههر فهههي تفعيهههل الزيهههارار امليدانيهههة الرقابيهههةالاملناسهههب إعهههاد  

 ار ا منيههههههة والقيههههههادار العسههههههكريةمههههههع الجههههههه  بالتاسههههههي و  والحههههههربالعههههههدوان 

ونههر  فههي  لضمان الحماية والتوقيتار املناسههبة لتنفيههذ الزيههارار الرقابيههة كمهها

دورا واملهههههديريار واملراكهههههز  مسهههههألة اسهههههترناف الزيهههههارار امليدانيهههههة للمحافههههههار

 فهههي رفهههع درجهههة
ً
 اامههها

ً
 هههمود الشهههعب وقواتهههه املسهههدحة و  الهههرول املعنويهههة معنويههها

 في مواجهة ا عداء.ولجانه الشعبية 

 عقد جلسار االستماع وتفعيل مبادئ-4

 الدعو  واملنا ر  ملكافحة الفساد والوقاية منه: 

املجتمههع جلسار االستماع مع ممثلي الجهههار الحكوميههة ومنهمههار   تير رفع و 

وبرملهههههههان   ان والكهههههههوادر االكاديميهههههههةاملهههههههدجي والشخصهههههههيار االجتماعيهههههههة واالعيههههههه 

املشههههههههاكل املتعلقهههههههة بقضههههههههايا  ملناقشهههههههة أي مهههههههنوحكومهههههههة ا طفهههههههار والشههههههههباب 

والحكههم القههانون  فافههة الوتااههة والشههفافية واعمههار ومكافحتههه وجشههر  الفسههاد

افحههة الفسههاد والعمههل بمبههادئ الههدعو  ملك العمههل املؤسيهه ي ، الرشههيد ومبههادئ 

والوقايهههههة منهههههه ومنا هههههر  جشهههههر  قافهههههة الوتااهههههة والشهههههفافية ومكافحهههههة الفسهههههاد 

فكهههههر  الشهههههعار الهههههذي ينعقهههههد تحتهههههه واهههههذا بهههههدورا سهههههيخدم  باشهههههراك املجتمهههههع،

احتفههههههار اليههههههوم واملتمثههههههل فههههههي اذكههههههاء الههههههوعي املجتمهههههههي تجههههههاا قضههههههايا مكافحههههههة 

عة القهههرار الفسهههاد، ومهههن ناحيهههة أخهههر  تفعيهههل دور املجتمهههع واشهههراكه فهههي  هههنا

 التشريهي الرقابي ملجلس النواب.
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 تفعيل الصالحيار الرقابية املتاحة -5

 ل عضاء وف  الالئحة الداخلية ملجلس النواب:

- من مسههؤولي الجهههار الحكوميههةي  املجلس    توجيه ا سئلة من قبل أعضاء ❖

بقصهههد جمهههع املعلومهههار الضهههرورية لتعزيهههز الهههدور الرقهههابي والوقايهههة  التنفيذيهههة

املمارسهههههار فعاليهههههة فهههههي املجلهههههس  أك هههههر مهههههن الفسهههههاد، واهههههذا الوسهههههيلة تعهههههد مهههههن 

  خا ههههههة بعههههههد االنتخابهههههههار التكميليههههههة ودور ا عضههههههاء الجهههههههدد املميههههههت بالاشههههههها

مههن الالئحهههة  (96والحمهها  فههي أداء دوراههم الرقههابي، ولقههد جهههاء فههي نههص املههاد  )

مهها يههأتي: مجلههس الههوزراء مسههؤور مسههئولية جماعيههة  لداخلية ملجلههس النههوابا

يوجهههه إلهههى رئهههيس مجلهههس  وفرديهههة ولكهههل عضهههو مهههن أعضهههاء مجلهههس النهههواب أن

موضههوع يههدخل فههي  الوزراء أو أحد نوابه أو أحههد الههوزراء أو نههوابام أسههئلة فههي أي

 تحويههلاختصا هههم وعلههى مههن يوجههه إليههه السههؤار أن يجيههب عليههه وال يجههوز 

  .السؤار إلى استجواب في نفس الجلسة

 لقهههانون الالئحهههة الداخليهههة  ❖
ً
تفعيههل االسهههتجوابار كوسهههيلة دسهههتورية وتطبيقههها

ملجلههس النههواب واالبتعههاد عههن العاطفيههة فههي التعههاطي مههع حههاالر الفسههاد ونبههذ 

التعهههههههاطف الحزبهههههههي وغيهههههههرا مهههههههن العالقهههههههار ال هههههههي تهههههههؤ ر علهههههههى تطبيههههههه  القهههههههانون 

وات تتبههع  باع مقولة اتبع الح  ولو جاء به من تكههرا، وال ومحاسبة الفاسدين، 

الباطل ولو جاء به من تحب، ويوكههد قههانون الالئحههة الداخليههة ملجلههس النههواب 

كههههههل عضههههههو مهههههن أعضههههههاء مجلههههههس النههههههواب حهههههه  توجيههههههه ل(: 97فهههههي نههههههص املههههههاد  ) 

نوابهههههه أو الهههههوزراء ملحاسهههههبىام عهههههن  اسهههههتجواب إلهههههى رئهههههيس مجلهههههس الهههههوزراء أو

االسهههتجواب بعهههد  يصا ههههم وتجهههري املناقشهههة فههه ي اختالشهههئون ال هههي تهههدخل فههه 

 سههههبعة أيههههام علههههى ا قههههل مههههن تقديمههههه، إال فههههي حههههاالر االسههههت جار ال ههههي يرااهههها

وافقة الحكومة                  .املجلس وبم

م تنفيذام ال يقتنع املجلس بتبريراتام لعد سحب الثقة عن املسئولين الذين ❖

مهههههههن يثبهههههههت  مسهههههههاءلةو تو هههههههيار املجلهههههههس، وعهههههههدم السهههههههكور عهههههههن املسهههههههئولين 
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تقصهههيرام فههههي أداء مهههههامهم واسههههتبدالهم بميههههرام ممههههن يمتلههههك معههههايير الكفههههاء  

 الوتااة والشجاعة ا دبية واإلخالص للوطن والحرص على خدمة املواطن.

وانههها يجهههدر التأكيهههد علهههى ضهههرور  التهههتام ا طهههراف الحكوميهههة بالتجهههاوب واحتهههرام 

نصههههوص الدسههههتور اليمنهههههي النافههههذ واملههههواد القانونيهههههة لالئحههههة الداخليههههة ملجلهههههس 

جلههس باالسههتجابة لههدعوار مجلههس املالثقة ال ي مههنحهم إيااهها  واحترامالنواب، 

 للقانون.
ً
 النواب في ا وقار املحدد  وفقا

 :قيادار سلطار الدولة ا خر   مع بين مجلس النواب تعزيز عالقار التشبيك-6

بمكافحهههههة ذار العالقهههههة  جههههههز  التشهههههبيك وتطهههههوير العالقهههههار والتوا هههههل مهههههع 

كالهيئهههة الوطنيهههة العليههها ملكافحهههة الفسهههاد، والجههههاز املركهههزي للرقابهههة الفسهههاد، 

واملحاسههبة ومختلههف الكيانههار النقابيههة ومنهمههار املجتمههع املههدجي العاملههة فههي 

تبههادر اآلراء واختيههار الحلهههور بمههر   وغيراهها سههادمجههار الرقابههة ومكافحههة الف

 املصههدحة الوطنيهههةإعههالء املثلههى مههن أجههل السههير املتناسهه  املتنههاغم علههى طريهه  

وتحقيهههههه  أفضههههههل النتههههههائ  املمكنههههههة فههههههي مكافحههههههة الفسههههههاد والوقايههههههة منههههههه بكههههههل 

 .أنواعه

 :شريعار ذار الصلة بمكافحة الفسادلعمل على تطوير التا-7

 أن 
ً
انهههاك حاجهههة ماسهههة ملراجعهههة وتطهههوير التشهههريعار املتعلقهههة ال شهههك مطلقههها

القهههههههانونين بمكافحههههههة الفسههههههاد ويشهههههههاركني اههههههذا الهههههههرأي الكثيههههههر مهههههههن البههههههاحثين و 

خههالر اطالعههي علهههى كتابههاتام، إضههافة الهههى لقههاءاتي مهههع والكههوادر القضههائية مهههن 

بعهههه  قيههههاد  الهيئههههة الوطنيههههة العليهههها ملكافحههههة الفسههههاد ، وانهههها أعههههرب كممثههههل 

 ونيابهههههههة عهههههههن ايئهههههههة رئاسهههههههة املجلهههههههس عهههههههن كامهههههههل االسهههههههتعداداب ملجلهههههههس النهههههههو 

الهيئهههههههة  بالتاسهههههههي  مهههههههعبالتجهههههههاوب السهههههههريع مهههههههع مسهههههههألة تطهههههههوير التشهههههههريعار و 

الوزرار و  الوطنية العليا ملكافحة الفساد والجهاز املركزي للرقابة واملحاسبة



15 
 

ملههههها مهههههن  ذار العالقهههههة فهههههي الحكومهههههة والسهههههلطار ا خهههههر ، والجههههههار املختصهههههة

الوقايههة مههن العقابيههة و الرقابيههة و  اإلجههراءارمحا ههر  الفسههاد وتشههديد شههأنه 

 ارتكاب جرائم الفساد.

  للفساد:عادية وجشر  قافة متكثيف التوعية بمخاطر الفساد -8

فهههي املجتمهههع، وذلهههك عبهههر كهههل املنهههابر اإلعالميهههة وعبهههر  معاديهههة للفسهههاد قافهههة دعهههم جشهههوء 

ا الثقافهههههة عبهههههر الحلقهههههار خطهههههب أئمهههههة املسهههههاجد والوعهههههاد واملرشهههههدين، وتعمهههههيم اهههههذ

 الثقافية وغير ذلك من الفعاليار الثقافية واالجتماعية.

 واملسئولين:ضمان حقو  العمار واملوظفين -9

والوقههوع فههي الخطههأ والوقايههة نام مههن الحاجههة يحصهه وذلههك مههن شههأنه االسهههام بت

وايهههالء مسهههألة  هههرف الرواتهههب وغيراههها مهههن املسهههتحقار املاليهههة  مهههن فسهههادام 

جل االاتمام من قبل الجهار املسههئولة فههي مراكههز  ههناعة القههرار، وتههأتي اههذا 

 .اجهة تفش ي الفساداملسألة في  لب املهام الوقائية ملو 

 :تطبي  مبدأ الثواب والعقاب في الوظيفة العامة-10

واقهههههع العملههههي  جهههههر ا  قافهههههة لزاويهههههة فههههي دعهههههم يعتبههههر اهههههذا املبهههههدأ وتطبيقههههه فهههههي ال

واههذا  إ ابههة املحسههن وعقههاب امليهه يءوردع الفساد ب وشيوعها، الوتااة وا مانة

شههههههجيع بسههههههيط وجههههههواري لتعبههههههر التههههههاري  والتجربههههههة، واههههههو إجههههههراء علههههههوم لنهههههها م

املحسههن مههع وي ال يسههتاالحسان والوتااة وا مانة وردع املي يء، ومن أجل أن  

إن فههههي عههههدم تطبيهههه  مبههههدأ الثهههههواب  االحسههههان مههههع اإلسههههاء .امليهههه يء وال يسههههتوي 

بإسهههاءته  والعقهههاب جعهههل امليههه يء واملحسهههن يتسهههاويان، بهههل وأن امليههه يء يتفهههو  

كبيهههههر يم مليههههتان العهههههدر والحكمههههة وحههههافز  الر عههههه علههههى املحسههههن، وفههههي ذلهههههك اخهههه 

 لإلحسان وأاله.النتشار الفساد وشيوع  قافته وظلم  كبير 
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 وإبعاداا عن عالقار التحزب: الوظيفة العامة تسيسعدم -11

فهههي بقيهههة  اإبقهههاء املنا هههب الرئيسهههية ا ولهههى فهههي الحكومهههة للتقيهههيم السيا ههه ي فقهههط، امههه 

الوظهههههائف فيجهههههب االعتمهههههاد علهههههى املفاضهههههلة علهههههى أسههههها  الدرجهههههة العلميهههههة والكفهههههاء  

  واالبتعهههههههاد والشهههههههجاعة ا دبيهههههههة، واملههههههههارار والخبهههههههرار والوتااهههههههة
ً
مهههههههن املعهههههههايير  مطلقههههههها

 وبقية العالقار وا ساليب املشبواة في التوظيف.  السياسية

وانين واللههههههههههههههههههههههههه -12                                                          :وائ القههههههههههههههههههههههههدو  الحسههههههههههههههههههههههههنة فههههههههههههههههههههههههي تطبيهههههههههههههههههههههههه  الدسههههههههههههههههههههههههتور والقهههههههههههههههههههههههه

فههههههههههي كهههههههههل سهههههههههلطار الدولههههههههههة الهههههههههثال  التشهههههههههريعية والتنفيذيههههههههههة لقيهههههههههادار إن امتثهههههههههار ا

والقضهههائية، والتناصهههح فهههي الخيهههر وتفعيهههل رقابهههة الضهههمير، واستشهههعار رقابهههة هللا ال هههي 

 
ُ
 الصههدور، حينمهها يشههعر الههبع  بإمكانيتهههخفي القيوم الذي يعلم خائنة ا عين وما ت

عقهههاب الهههذي حهههرم الهلهههم علهههى نفسهههه  خهههر  القهههانون دون أن ينالهههه العقهههاب، فليتهههذكر 

 بين عبادا، وقار عن نفسه بأنه ال يحب الهاملين.وجع
ً
 له محرما

  تفعيل وتكريم قيم الوتااة وتشجيع الشفافية-13

واقع املجلس االليكترونية وتشجيع  الصحافة الوطنية: وتفعيل م

 لقههههههانون حهههههه  إن احتههههههرام الحهههههه  القههههههانوجي فههههههي 
ً
الو ههههههور الههههههى املعلومههههههار وفقهههههها

الههذي يعتبههر واحههدا مههن قههوانين والئحتههه التنفيذيههة و  الحصههور علههى املعلومههار

وجشههههر ، ال ههههي أبههههدعها مجلههههس النههههواب املصههههفوفة التشههههريعية ملكافحههههة الفسههههاد

التشهههريعار واملحاضهههر  املجلههس للمعلومهههار عههن جشهههاطه واعمههار لجانهههه وجشههر 

واقههع  واقع املجلههس االليكترونيههة املختلفههة بمهها فههي ذلههك م  بأر عبر تفعيل م
ً
أوال

التوا هههل االجتمههههاعي سههههوف يسههههم باشههههر  قافههههة الوتااهههة والشههههفافية والحكههههم 

وانفاذ القانون  مكافحههة  فههي وعدم إخفاء أي معلومة يمكن ان تفيد، الرشيد 

 ملا 
ً
 وآلههةورد عن رسولنا الكريم  لى هللا عليه الفساد والوقاية منه، مصداقا

  حينمههاوسلم، 
ْ
ؤ وأتههم التسههليم ر سههُ اال ههم، إذ قههار مهها عههن  عليههه أفضههل الصههال  

، وباههههذا "حههههاك فههههي  ههههدرك وكراههههت أن يطلههههع عليههههه النهههها . مهههها "اال ههههمُ  معنههههاا: 
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الصهههدد يابغههههي أن ال يخهههاف أي مسههههئور مههههن جشهههر املعلومههههة ال هههي تفيههههد البحههههث 

الصههههههههحافة ووسههههههههائل االعههههههههالم الوطنيههههههههة املرئيههههههههة واملسههههههههموعة العل ههههههههي وتفيههههههههد 

واملقهههروء  ، فهههالخوف مهههن جشهههر املعلومهههة الميهههر خطيهههر أو مضهههر  بههها من القهههومي 

 ". " يكاد املي يء أن يقور خذوجي تعني ما قصدا املثل العربي القائل:

 سؤار: من أين لك اذا :تفعيل -14

اال ههراء الميههر وخا ة شباة الفساد و يجب أن يلتفت املعنيون بالرقابة للشبه 

كهههن لتطمههه ن أيهههن لهههك اهههذا  بعيهههدا عهههن الحسهههد ول : مهههنمشهههروع وطهههرل السهههؤار

و مالكسههب  أن القلوب من ، يههة الواجبههار الضههرورية للدولههةدتأأنههه يههتم شههروع 

وتفعيلههه بمهها يخههدم مكافحههة  الذمة املاليههةاإلقرار ب قانون  تطوير كما أنه يابغي 

 مههههن اركههههان املوا الفسهههاد والوقايههههة منههههه،
ً
صههههفوفة التشههههريعية لههههذي يعههههد واحههههدا

ملكافحههههة الفسههههاد، والوقايههههة منههههه، إضههههافة الههههى أنههههه أو يجههههب أن يكههههون مصههههدرا 

للشههفافية والعلنيههة بمهها يضههمن االلتههتام بالقاعههد  الشههرعية القائلههة: " ال ضههرر 

 وال ضرار".

 :تجذير وتمكين سياسة وتطبي  عدم اإلفالر من العقاب في جرائم الفساد -15

بتعهههههاون واملتابعهههههة الجهههههاد   املههههار العهههههام بكهههههل اشههههكالهتضههههافر الجههههههود لحمايهههههة 

مجلههههههههس النههههههههواب وسههههههههلطار الدولههههههههة ا خههههههههر  ذار العالقههههههههة وخا ههههههههة الهيئههههههههة 

 يههةالوطن الوطنيههة العليهها ملكافحههة الفسههاد وبالتاسههي  مههع الجهههار واملنهمههار

النخههههب العامليههههة العاملههههة فههههي مجههههار مكافحههههة الفسههههاد. وعههههدم اغفههههار اسهههههام و 

أمههالك  املعتههدين علههىمههن التعامههل الصههارم مههع املجتمعيههة والقيههادار القبليههة 

الدولههة واملجتمههع وتطبيهه  اإلجههراءار الصههارمة بحقهههم وعههدم سههقو  جهههرائم 

د ا مههههوار والعمههههل علهههى اسههههتردا الفسهههاد والتعههههدي علهههى املههههار العههههام بالتقهههادم،

 سواًء في الداخل أو الخارب، راي ي املناوبة الخا ة بالدولة والعقارار وا



18 
 

 كافحة زيز الرقابة ومإبداع محفزار لتع-16

 املجتمع ونخبه: بين أوسا الفساد وجشر قيم الوتااة 

التكريم ب "شهاد  شكر وتقههدير ومههن  درع  الوتااههة ومكافحههة الفسههاد"  اقترال

مجلههههس رئاسهههة  مههههن قبهههلوغيهههر ذلهههك مهههن وسههههائل التشهههجيع والتكهههريم والتحفيهههت 

وقيههادار  الوطنية العليا ملكافحههة الفسههاد بالشراكة مع رئاسة الهيئة النواب

،يالهههههذين يسهههههتقبلوا ويقهههههروا الترشههههه ، الدولهههههة ا خهههههر  
ً
ويهههههتم تكهههههريم  حار مسهههههبقا

  املسههتح 
ً
 االحتفهههار ضههمن برنههام  يههوم وذلههك كههان أو أك ههر مههن الجاسههين، فههردا

سههواًء كههان  قيادتههه فههي ويبههدع لكههل مههن يثبههت، ملكافحههة الفسههاد السههنوي  العههاملي

 مهها، فههي
ً
 أو جهههة

ً
خدمتههه العامههة أو  و أ وعملههه بتفههاًن وإخههالص،  أداء واجبههه فههردا

 كانههت أم  مبادرتههه الخا ههة
ً
 أو غيههر ذلههك،علميههة عمليههة

ً
بالوتااهههة  التميههت و  فكريههة

جشههههر  مهههها تخههههدم فكههههر فسههههاد أو إبداعههههه  لههههةاح فههههي مكافحههههة النجههههالوا مانههههة أو 

 ، والوقاية منه.والشفافية ومكافحة الفساد  قافة الوتااة

 

 :مكافحة الفقر والبطالة وتعزيز برام  الرعاية االجتماعية-17

إن قضية مكافحة الفقر هي قضية عامة وتاههم كههل سههلطار السههلطار الدولههة 

هللا وجهههه( بقولههه: "  )كههرموفههي اههذا املقههام دعههوجي استرشههد بمقولههة اإلمههام علههي 

 لقتلته" واذا إن در على ش يء 
ً
يدر على خطههور  الفقههر  فإنمالو أن الفقر رجال

جهههدر بمجلهههس النهههواب إيهههالء مصهههدر كهههل الشهههرور، ومهههن اهههذا املنطلههه  يُ  واعتبهههارا

الفقهههر والبطالهههة  لقضهههاياأكبهههر فهههي الرقابهههة واملتابعهههة جههههد بهههذر أاميهههة خا هههة و 

املهههاجع للنههها  الحصهههار وشهههموله وال هههي زادر جسهههبىاا منهههذ بهههدء العهههدوان وقسهههو  

 عههن الههرز  فههي أر  هللا الواسههعة. ولههذلك يتحههتم علههى ال
ً
جميههع من السفر بحثهها

تعزيههز مكافحههة الفقههر والبطالههة بشهه ى الوسههائل املمكنههة وعلههى املجلههس النيههابي 

بههرام  ولجانههه الدائمههة تشههديد الرقابههة مههن اجههل نجههال بههرام  مكافحههة الفقههر و 
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قايههههههة مههههههن اسههههههتفحار الفقههههههر و التمويههههههل ا  ههههههمر ملحاربههههههة الفقههههههر والبطالههههههة وال

الجهههار الرقابيههة  بمسههاامة كههل االجتماعيههةوتعزيههز بههرام  الرعايههة تههه مكافحو 

أنهههه مههها مهههن فقيهههر فهههي لهههدرِء الفسهههاد والوقايهههة منهههه، إذ وغيراههها مهههن ذوي العالقهههة 

 واناك جهة أخههر  
َّ
، أو فاسههد، أو مسههؤور بالد املسلمين، إال ، قههد سههلب أو غنههي 

 املستعان! وهللا ويجب مواجهته، ح  الفقير"، 

 الحرص على املار العام وتوريدا:-18

النههههههواب والدجهههههههان املختصهههههههة ذار العالقههههههة تعزيهههههههز دوراههههههها يجههههههب علهههههههى مجلهههههههس 

  املحههدود الشههحيحة و "املههوارد املاديههة  توريد كههل الرقابي على
ً
فههي الوقههت  أساسهها

الههى خزينههة الدولههة وبههذر الجهههود املخلصههة لتوظيههف اههذا املههوارد بمهها الههراان" 

جههههي أفضههههل بعيههههدا عههههن الهههههدر والتبههههذير، ينفههههع النهههها  واسههههتماللها بشههههكل عقال

 عهههههههن زيهههههههاد   إضهههههههافة
ً
الهههههههى التفكيهههههههر واعهههههههداد الخطهههههههط بمههههههها يرفهههههههع املهههههههوارد بعيهههههههدا

الجبايار الضار  على النهها  الفقههراء ، بههل يابغههي التحههور الههى طههر  تحهه  الههى 

االبتعههاد عهههن التبههذير فهههي النفقههار، وزيهههاد  املههوارد عبهههر املشههاريع اإلنتاجيهههة ال هههي 

 تح ي من الفقر وترفع من إنتاجية املجتمع.

 لخارجية وسبل مواجهة االزمة اإلجسانية الراانة:املساعدار ا-19

مههههههن يلحهههههي حاجهههههة حاجهههههار الفقههههههراء و مههههههن يلحهههههي أننههههها نحههههههب أن نكهههههون نحهههههن  مهههههع

، ال نتحهههور الههههى عالهههة علههههى أحههههدفههههي ظهههل اههههذا االزمههههة، وأن  لسهههبلتقطعهههت باههههم ا

،  ن مهههن يعتمههد فهههي 
ً
 وأاهههمغذائههه وعلينهها التفكيهههر فههي ضهههمان انتههاب غهههذائنا ذاتيهها

سهههيكون مهههن الصهههعب عليهههه الحهههديث بطالقهههة  علهههى اآلخهههرين أشهههيائه الحياتيهههة

، رغهههم معرفتنهها ومعرفههة العهههالم أجمههع بمهههن عههن سههيادته الوطنيهههة أمههام العههالم

ن أمهههام سهههلطة  ههنع اهههذا ا زمههة اإلجسهههانية ا سهههوأ فههي العهههالم والسهههكور املشههي

واقههههع حالنهههها الههههراان وقبولنهههها املههههار والصههههفقار. إننهههها جعتههههرف مههههع  بههههه املؤقههههت ب
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وافل اليمنية قد اليمن املشر  و  تذكر تاري  دون مَن وال أذً  على أحد أن الق

حملههت الحبهههوب والطعهههام مهههن الهههيمن فهههي املايههه ي وجابهههت البلهههدان حيهههث عمهههت 

عههههههة  ههههههفحار التههههههاري ، ، وأن علههههههى الجميههههههع مراجاملجاعههههههار املنتشههههههر  آنههههههذاك

دوام الحهههار مهههن املحهههار، ولهههذلك  علينههها اليهههوم أن نضهههرب أعههههم ا مثلهههة فههههي فههه 

ا مانة والوتااة والشفافية فيما يخص املساعدار والهبار واملن  الخارجية 

واالعهههههههههراب عههههههههههن االمتنههههههههههان والشههههههههههكر ملقهههههههههدمي املسههههههههههاعدار وتسهههههههههههيل عملهههههههههههم 

ور  اشهههراك مجلههس النهههواب جشههير الهههى ضههر بشههراكتنا فههي توزيعهههها بالعههدر، وانههها 

زيههز دور مجلههس النههواب تعالعاملههة فههي اههذا املجههار مههن أجههل  مع الجهارولجانه 

 ملبهههههادئ الوتااهههههة والشهههههفافة ولتمكهههههين الرقهههههابي
ً
، بمههههها يضهههههمن سهههههير ا مهههههور وفقههههها

 أداء دورا الرقابي ومكافحة أي مهاار محتملة للفساد.املجلس النيابي من 

 يعتبر مجلس النواب الحار  الرقيب -20

 لدستور النافذ والقوانين السارية:على تنفيذ نصوص ا

 ي 
ً
عتبر الخروب عن التشريعار وأي ممارسار خارجههة عههن إطههار القههانون شههكال

 مهههن 
ً
 ل أشهههكارخطيهههرا

ً
 عهههن العهههدر واملقا هههد الفسهههاد وتاديهههدا

ً
دحقهههو  وخروجههها

وكهههههل الجههههههار العليههههها فهههههي  الكليهههههة للتشهههههريع، وانههههها يجهههههب علهههههى املجلهههههس ولجانهههههه

 للتشهههريعار النافهههذ  وال هههي العدليهههة الدولهههة وسهههلطاتاا
ً
 العمهههل والتعامهههل وفقههها

شهههههأعاا منهههههع الكثيهههههر مههههن مههههههاار الهلهههههم والفسهههههاد، خا ههههة فهههههي ظهههههل ظهههههروف  مههههن

واقب االقتصادية والسياسية واالجتماعية الخطير   العدوان والحصار والع

 ال ي يعاجي من جوراا الشعب اليمني.

                                         :التخطهههههههههههيط االسهههههههههههتراتيبي فهههههههههههي عمهههههههههههل مجلهههههههههههس النهههههههههههواب بشهههههههههههكل عهههههههههههام اعتمهههههههههههاد-21

بههههدًء مههههن ايئههههة يجههههب اعتمههههاد التخطههههيط االسههههتراتيبي فههههي كههههل اياكههههل مجلههههس النههههواب 

ي سههواًء الرئاسة ومههرورا بأمانتههه العامههة ولههيس انىاههاًء بدجانههه الدائمههة فههي العمههل البرملههاج

  فههي مكافحههة الفسههاد الجوانب الرقابية وال ي لها عالقة مؤ ر  في الجانب التشريهي أو 
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دورا الرقههههابي، وأعتقههههد أن  املجلههههس ف اهههها يمههههار  املجههههاالر ال ههههيوالوقايهههة منههههه، فههههي كههههل 

ر إعهههههداد خطههههط فصهههههلية أو نصهههههف سههههنوية أو سهههههنوية مهههههن شههههأنه دعهههههم قهههههدرافضههههيلة 

وتحقيهههههه  عهههههههيم  والوقايههههههة منههههههه الفسههههههاددورا الرقههههههابي بمكافحههههههة املجلههههههس فههههههي تعزيههههههز 

 جميههههههع النجاحهههههار فهههههي تطهههههوير وتصهههههحي  التشهههههريعار ومتابعهههههة جوانهههههب القصهههههور مهههههع

اء علههى مختلههف ا  ههعد  وخا ههة مههع الهيئههة الوطنيههة العليهها ملكافحههة الفسههاد الشههرك 

 أن اههذا الحيةيههة كههان يجههب أن في الوزارار املختلفههة، واوكههد علههىوكل الجهار ا خر  

تههههأتي فههههي مقدمههههة الوسههههائل الناجعههههة ملكافحههههة الفسههههاد ورفههههع مسههههتويار عمههههل مجلههههس 

قيههههههههة الجهههههههههار الرقابهههههههههة النههههههههواب علههههههههى كافههههههههة املسههههههههتويار، ويجهههههههههر  الشهههههههه يء نفسههههههههه لب

 ومؤسسار الدولة املختلفة في اعتماد التخطيط االستراتيبي.

 املستمر: التأايل والتدريب-22

  عضهههههاءبالاسهههههبة  تعزيهههههز القهههههدرار الرقابيهههههة عبهههههر التأايهههههل والتهههههدريب املسهههههتمر 

الو ههور الههى  علههىاملجلههس و لكههوادرا فههي اسههتخدام التقنيههار الحديثههة والقههدر  

املعلومار واالستفاد  من وسائل التوا ههل االجتمههاعي فههي اسههتخالص مهها يههدور 

واالسههتفاد  مههن كههل ذلههك فههي رفههع القههدرار الفرديههة والجماعيههة فههي تتبههع حههاالر 

فسهههاد والوقايهههة الفسهههاد ورفهههع قهههدرار املجلهههس ولجانهههه الدائمهههة فهههي مكافحهههة ال

تجههههههارب البرملانههههههار ا خههههههر  علههههههى واالسههههههتفاد  مههههههن  منههههههه، إضههههههافة الههههههى التعههههههرف

مسههههتو  العههههالم فههههي اههههذا املجههههار وغيههههرا مههههن املجههههاالر ا خههههر  ال ههههي لههههها عالقههههة 

 ر قدرار البرملاجي والبرملان في مكافحة الفساد والوقاية منه. يبتطو 
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 تعزيز عالقة مجلس النواب بمجلس  --23

 الشور  لالرتقاء بالدور الرقابي ملكافحة الفساد:

رفهههههع درجهههههة التاسهههههي  والاشههههها  املشهههههترك مهههههع مجلهههههس الشهههههور  فيمههههها يخهههههص 

وخا هههههههههههة  الخطههههههههههط االقتصهههههههههههادية والسياسههههههههههار االجتماعيهههههههههههة واالقتصههههههههههادية

ر جلسهها عههد  وعقههد مناقشههة الر يههة الوطنيههة لبنههاء الدولههة اليمنيههة الحديثههة،

الوطنيههههة فههههي اههههذا الهههههرف لبحههههث مواكبههههة املكههههون التشههههريهي للر يههههة  مشههههتركة

 ل اههد اف واملهههام املزمنههة، 
ً
واالسهام الفاعل في الرقابة على انجاز الر ية وفقهها

ابي وعقهههههههههد وتعزيهههههههههز عالقهههههههههة املجلسهههههههههين ملههههههههها مهههههههههن شهههههههههأنه االرتقهههههههههاء بالهههههههههدور الرقههههههههه 

 أو نصهههف سهههنويا أو فصهههلي - االجتماعهههار عنهههد الضهههرور 
ً
 سهههنويا

ً
يهههتم بحيهههث  – ا

مهههههههن قبهههههههل رئاسهههههههة املجلسهههههههين وا مانهههههههة العامهههههههة فهههههههي  االعهههههههداد لهههههههها بشهههههههكل جيهههههههد

عكههههههس  ههههههور  إيجابيههههههة عههههههن حههههههار املجلسههههههين وقيههههههادار الدجههههههان، بحيههههههث يههههههتم 

راقبين والشهههههوريةالسهههههلطة التشهههههريعية  ، إضهههههافة الهههههى تبههههههادر فهههههي أعههههههين كهههههل املههههه

 العامة.الخبرار بين الدجان البرملانية والشورية خدمة للمصدحة 

 :إيالء عناية خا ة ببرملانار وحكومار االطفار والشباب-24

 مههههههن نههههههص املههههههاد  الدسههههههتورية رقههههههم )
ً
تح ههههههي الدولههههههة ا مومههههههة  :(30‘إنطالقهههههها

احههد  فإننا جعتبر اإليفاء بنص اههذا املههاد  و  .والطفولة وترعى الاشء والشباب

الجلسههار ع  بههب مههن حضههور  وتمكيههنام  للههاشء مههن وسههائل الحمايههة والرعايههة

ا طفهههار  م ملههها مهههن شهههأنه االقتهههراب مهههن البرملانيهههة أو عقهههد لقهههاءار خا هههة معهههه 

والشهههباب الهههذين يشههههكلون نصهههف الحاضهههر وكههههل املسهههتقبل، واال هههماء آلرالاههههم 

إضههههافة الههههى أن اههههذا الفعاليههههار تههههربط الههههاشء بههههالوطن  وتطلعههههاتام وأحالمهههههم

ا عههههن رول ومشهههاكل الههههوطن وتجعلهههه يفكههههر بهههالوطن ومسههههتقبله الجمهههاعي بعيههههد

الحلهههههههههور للمشهههههههههاكل ال هههههههههي يعهههههههههاجي منهههههههههه املجتمهههههههههع  بإبهههههههههداعاالنانيهههههههههة، والتفكيهههههههههر 

ترفع درجة تعلمهم وممارسههىام للوتااههة والشههفافة والصههد   ومؤسساته، كما 
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مههههدار  لتعهههههيم الههههرول الوطنيههههة  اههههذا الفعاليههههار تعههههد وا مانههههة والفضههههيلة و 

الفسههاد  ا عههن أفكههار ورول التعههايش والسههالم وااليثههار والتكامههل والتعههاون بعيههد

ال ههي يحههاور الههبع  زرعههها بههين أوسهها  الههاشء..  والفرقههة العدائيةواالفساد و 

إن االاتمههههام الجههههاد بههههالاشء واالجيههههار الجديههههد  اههههو اسههههتثمار فههههي الحاضههههر مههههن 

 ومهههههن أجههههل ازداههههار مسهههههتقبل الههههوطن
ً
وعاضهههههته  أجههههل الحاضههههر واملسهههههتقبل معهههها

بنههين وبنههار حهم العمريههة كههل أبنائههه بمختلههف شههرائ وتحقيهه  تطلعههار وأحههالم

وإنا   مارا وكبارا.  
ً
 ذكورا

 مكافحة ادر وضياع املوارد من قرو  وابار ومن :-25

دوان والحهههههرب والحصهههههار لهههههم يكهههههن يهههههتم ح هههههى فهههههي ظهههههل الفتهههههر  ال هههههي سهههههبقت العههههه 

يجههاوز رو  واملههن  والهبههار والههذي لههم القهه استيعاب سو  الجزء الضيئل مههن 

مهههن أاههههم ا سهههباب لههههذا الههههدر يكمهههن فهههي عههههدم  نالثلهههث فهههي أحسهههن ا حهههوار. وا

وضهههعف جاازيهههة وكفهههاء  الكهههوادر ال ههههي تتعامهههل مهههع الجههههار املانحهههة وضههههعف 

القهههههدرار الفنيهههههة واملتابعهههههة وضهههههعف الحهههههافز واملهههههؤاالر لهههههها، ممههههها تسهههههبب فهههههي 

طههههوار الفتههههر   مههههن الههههدوالرار ضههههياع مبههههالت طائلههههة تصههههل الههههى مليههههارار عديههههد 

الجههههار املانحهههة بعههه   ، باإلضهههافة الهههى تلكهههؤ واملاضهههية ومههها زار الحهههار كمههها اههه 

الوطنيهههههة  لتتاماتاههههها مهههههع ضهههههعف مهههههؤاالر الكهههههوادر تعاوعاههههها فهههههي اإليفهههههاء باعهههههدم و 

العقالجهههههي  واسههههتماللهاوتههههدجي درجههههة الحمهههها  لههههد اا فهههههي توظيههههف اههههذا املههههوارد 

وباههههذا الصههههدد يجههههب علهههههى مجلههههس النههههواب ولجانههههه املختصههههة متابعهههههة  ا مثههههل.

مهههن القهههرو  واملهههن  والهبهههار، وكهههذلك االمهههر بالاسهههبة  إتمهههام املشهههاريع املمولهههة

لدجههههار ا خهههر  ذار العالقهههة بهههالتخطيط والتعهههاون الهههدولي والهيئهههة الوطنيهههة 

 العليا ملكافحة الفساد وكل الجهار والسلطار ا خر  ذار العالقة.
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 ضياع الكثير من املوارد في مشاريع متع ر  منذ عقود:-26

 افع و بنهههههاء مشهههههاريع عديهههههد  فهههههي العديهههههد مهههههن املراكهههههز واملهههههديريار بهههههد تهههههمحيهههههث 

االنتخابيههة أو الوسههاطار وغيههر  مناا الههور واملنافسههار ايةمالهخصية كانت 

ة، م لة حقيقيههة بالتنميههة النااحههة املسههتدالها ذلك من ا اداف ال ي ليس 

رافهه  كاملههدار   واملستشههفيار إذ لم يههتم مراعهها  الجههدو  مههن اجشههاء بعهه  امل

والحاجة الى الخدمار في اذا املناط  وقههد تههم  يةدون مراعا  الكثافة السكان

رافهههه  بتجهيهههتار لكههههن لههههم   بعهههه  رفهههداا بالكههههادر، وفههههييههههتم رفهههد بعهههه  اههههذا امل

لههههههم يههههههتم تجهيتاهههههها وتههههههوفير الكههههههادر الههههههذي سههههههيعمل علههههههى  أجشههههههأر مبههههههان  حيههههههان ا  

لهههههم يهههههتم اعتمهههههاد املوازنهههههار  كههههادر لتشههههمل اا، وان تهههههم البنهههههاء والتجهيهههههت والرفهههههد با

الجههههدو  مههههن مثهههههل اههههذا املشههههاريع منهههههذ  عهههههدم دراسههههة إضههههافة الههههى ،التشههههميلية

لكناهها ليسههت مسههتحيلة فههي  اإلشكالية بحاجة الى حلههور معقههد  البداية، واذا 

العديهههد مهههن  وتعهههاون  بتهههدخلالتصهههرف بمههها يجعهههل مهههن اهههذا املشهههاريع ذار نفهههع 

 عيههههان والشخصهههههيار االجتماعيهههههةواملشهههههاي  واال  الجهههههار فهههههي السههههلطة املحليهههههة

والحكومههههة ولجههههان املجلههههس الدائمههههة للتصههههرف بمهههها يحههههافل علههههى املههههار العههههام 

 .وضياعها الى ا بد املوارداذا  وتجنب ادر 

 والخاتمة:عن مرجعيار ورقة العمل  ❖

وخههههالر  نتههههاب ملهههها عايشههههته ومهههها زلههههت أعايشههههه كبرملههههاجي، كههههل مهههها سههههب  ذكههههرا اههههو 

مسههاام ي فههي  ترأ  ي ملنهمة برملانيون يمنيون ضد الفساد، وكذلك من خههالر

ينههههاير -2013مههههار  "مخرجههههار مههههؤتمر الحههههوار الههههوطني اليمنههههي الشههههامل  انجههههاز 

 االنتقاليهههة واملصههههالحة الوطنيههههة والهههذي ترأسههههت فيهههه فريهههه  العدالههههة" م 2014

الرقابهههههة علهههههى  التوفيههههه  ولجنهههههة ، وعضهههههوي ي فهههههي لجنهههههةعهههههد وطنهههههيوقضههههايا ذار ب



25 
 

تذكرتههههه ومهههها أجادتههههه مهههها  وار الههههوطني، إضههههافة الههههىتنفيههههذ مخرجههههار مههههؤتمر الحهههه 

قريح هههي مهههن قراءاتهههي وتجرب هههي البرملانيهههة وجشهههاطي فهههي منهمهههار املجتمهههع املهههدجي 

 تجرب ي السابقة.خالر 

 مقترحار آلليههار يمكههن ملجلههس النههواب عنوان من اذا الورقة 26في ار أجدو 

دورا الرقههابي فهههي مكافحههة الفسهههاد  لتفعيههل وبحههث إمكانيهههة العمههل باههها تطويراهها

وتشهههههجيع  قافهههههة   قافههههة الوتااهههههة والشهههههفافية ، إضهههههافة الهههههى جشهههههر والوقايههههة منهههههه

أعتقهههههد أن ورقهههههة العمههههههل اهههههذا بحاجهههههة الهههههى مزيهههههد مههههههن كمههههها ، مكافحهههههة الفسهههههاد

 والتطههوير كههي يههتم اسههتكمالها اإلغنههاء 
ً
عبههر  واخراجههها بشههكل أفضههل وأك ههر نفعهها

مهههن قبهههل املشهههاركين فهههي  الضهههرورية الحههههاراملقترحهههار و وتقهههديم امل املناقشهههار

 من  االحتفار، خا ة وأن بين الحاضريناذا 
 
العلماء والكههوادر والخبههراء،  لة

ذار الخبههههههههر  الهامهههههههار الوطنيههههههههة القياديهههههههة السههههههههامقة إضهههههههافة الههههههههى عهههههههدد  مههههههههن 

 في مختلف املجاالر والتخصصار.الطويلة  والعلمية العملية تجربةالو 

وفهههي الختهههام أتمنههههى أن أكهههون قههههد قهههدمت ورقهههة عمههههل قهههد سههههلطت الضهههوء أو بعهههه  

ورا الرقههابي فههي مكافحههة الفسههاد الضوء على كيفية رفع وتطههوير مجلههس النههواب لههد

كهههههن عبراههههها ميُ وسهههههائل ، إضهههههافة الهههههى اإلشهههههار  لمنهههههه والوقايهههههة مهههههن مههههههاارا والحهههههد

جشههههههر  قافههههههة الوتااههههههة والشههههههفافية علههههههى كههههههل مسههههههتويار وأوجههههههه عمههههههل كههههههل  ضههههههمان

 
ً
بمجلههههههس نهههههههواب  سههههههلطار الدولههههههة وخا ههههههة السههههههلطة التشههههههريعية الرقابههههههة ممثلههههههة

علههى عههدد مههن املراجههع يههأتي فههي مقههدمىاا دسهههتور وقههد اعتمههدر ، الشههعب املنتخبههين
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الصههلة والقههوانين ذار  ،واالتفاقية ا ممية ملكافحة الفساد ،الجمهورية اليمنية

بتههوطين ومواءمهههة التشهههريعار الوطنيههة لالتفاقيهههار الدوليهههة مههن قبهههل الجمهوريهههة 

  اعتمههدراليمنية إضههافة الههى كتابههار بعهه  البههاحثين والقضهها  ، ولقههد 
ً
 علههى أيضهها

، ة واملههؤتمرار الوطنيههة والدوليههةخال ة مشاركاتي في كثير  مههن الحلقههار النقاشههي

ي أعههددتاا وشههاركت ف اهها باسههم مجلههس ال هه  وباالسههتفاد  مههن أروا  العمههل العلميههة

مشههاركاتي فههي ومههن أبرزاهها الوطنيههة والدوليههة  النواب اليمنههي فههي عههدد مههن املههؤتمرار

، واملهههؤتمر م2009، عهههام / ا يوبيههها –املهههؤتمر البرملهههاجي العهههاملي الرابهههع فهههي أديهههس أبابههها 

اجي واملهههههؤتمر البرملههههه  م،2012عههههام/  البرملههههاجي العهههههاملي الخهههههامس فههههي إسهههههطنبور بتركيههههها

وكذلك مشههارك ي بههاملؤتمر  م،2014، عام/العاملي الساد  في ستوكهولم بالسويد

خههالر  بههالفلبينملنهمههة برملههانيون عههامليون ضههد الفسههاد فههي مههانيال  الخههامس العههاملي

 . م2013فبراير  2 إلىيناير 30 الفتر  من

 علههى تفههاعلكم مههع مهها ورد فههي اههذا الورقههةنكما إن
ً
باملالحهههار  وإغنالاهها ي أعههور كثيههرا

  واملقترحههههههار واالشههههههار  الههههههى مكههههههامن الههههههنقص كههههههي جسههههههتطيع
ً
إعههههههاد   ههههههياغىاا وفقهههههها

ملالحهههههاتكم ومقترحهههههاتكم، وبالتههههالي االسهههههتفاد  ممهههها ورد فهههههي اههههذا الورقهههههة العلميهههههة 

 وال هههي ههههي جههههد املقهههل فهههي تطهههوير العمهههل البرملهههاجي واالرتقهههاء بالهههدور الرقهههابي املهههأمور 

 الوقاية منه.الحد من مهاارا و في مكافحة الفساد و  ملجلس النواب اليمني
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سههههبعة مههههن االبيههههار الشههههعرية للشههههاعر  بإلقههههاءويسههههرجي أن أختههههتم ورق ههههي اههههذا 

يههرك" ، إذ الفلسطيني الراحل محمود درويش، 
ْ
ِكر ِبم

َ
 بعنوان " ف

ً
تههذكرجي دائمهها

 بالتفكير بمعانا  االخرين واآلمهم:

عدُّ فطورك. فكر بمير: ال 
ُ
َس قور الحمامْ وأنت ت

ْ
ا
َ
 ت

 تخوُ  حروبَك. فكر بميرك: ال تاَس من يطلبون السالمْ 
َ
 وأنت

 املاء. فكر بميرك: من يرضعون الممامْ 
َ
سدُد فاتور 

ُ
 ت
َ
 وأنت

َس شعَب الخيامْ 
ْ
ا
َ
 وأنت تعوُد إلى البيِت. بيتَك. ال ت

 للمنامْ وأنت 
ً
ِكْر بميرك:  مة من لم يجد حيتا

َ
حص ي الكواكَب. ف

ُ
 تناُم وت

حرُر نفسك باالستعارار. فكر بميرك: من فقدوا حقهم في الكالمْ 
ُ
 وأنت ت

 في الهالْم.
 
ِكر بنفسك، قل: ليتني شمعة

َ
فكُر باآلخرين البعيدين. ف

ُ
 وأنت ت

احترامهههههههههي وتقهههههههههديري لحسهههههههههن ا هههههههههمائكم و  محب هههههههههي وتقبلهههههههههوا جزيهههههههههل شهههههههههكري وعههههههههههيم

 ! والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، وااتمامكم


