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عن صادرة وثیقة
 الدولي البنك

التقریر: YE-82600 رقم

فقط الرسمي لالستخدام

للمشروع املسبق التقييم وثيقة

 بشأن
أفریقیا وشمال األوسط للشرق االنتقالي الصندوق من مقترحة منحة

 أمریكي دوالر ملیون 6 یعادل بمبلغ

 إلى
الیمنیة الجمھوریة

 أجل من

المساءلة تعزیز مشروع

  م2014 مایو 27

 االقتصادیة اإلدارةو الفقر مكافحة إدارة
 أفریقیا وشمال األوسط الشرق في

 ه إ ر ا  درا    .دارةه ان ا ا 

 ض م .    ه ا  درا    

 ا او ا  و ر ا ا إ و ادارة
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 المقابلة العملة أسعار

 

  )م2014 فبرایر 19 بتاریخ الساري الصرف سعر(

 الیمني اللایر =  العملة وحدة 

 أمریكي دوالر 1 = یمني لایر 87214.

 

 المالیة السنة

 األول كانون/دیسمبر 31 – الثاني كانون/ینایر 1

 

  المعتمدة والمختصرات المختصرة األسماء

ACC الفساد مكافحة محكمة  
AGO العام النائب مكتب  

COCA والمحاسبة للرقابة المركزي الجھاز  
CoM الوزراء مجلس  
CPI الفساد مدركات مؤشر  

CPIA المؤسسي والتقییم القُطریة السیاسة 
CSOs المدني المجتمع منظمات 
DfID البریطانیة الدولیة التنمیة وزارة 

DP التنمیة شركاء  
FM المالیة اإلدارة 

GCC الخلیجي التعاون مجلس  
GGWG الرشید الحكم عمل مجموعة 

GIZ الدولي للتعاون األلمانیة الوكالة 
GPC العام الشعبي المؤتمر  

HATC المناقصات على للرقابة العلیا الھیئة  
HTB والمزایدات للمناقصات العلیا اللجنة 

ICNA االحتیاجات وتقییم المؤسسیة القدرة  
ICO للمعلومات العام المفوض مكتب 
IFR المؤقت المالي التقریر 
ISN المؤقتة االستراتیجیة مذكرة  

KPIs الرئیسیة األداء مؤشرات 
LC القانونیة الخلیة  

MAF للمساءلة المشترك إطار  
MoCSI والتأمینات المدنیة الخدمة وزارة  

MoF المالیة وزارة  
MoJ العدل وزارة  

MoLA القانونیة الشؤون وزارة  
MoPIC الدولي والتعاون التخطیط وزارة  

NDC الوطني الحوار مؤتمر 
OBI المفتوحة المیزانیة مؤشر  

ORAF التشغیلیة المخاطر تقییم إطار  
PCAC الفساد لمكافحة البرلمانیة اللجنة  

PCN المشروع مفھوم مذكرة  
PFC العامة األموال نیابات 

PFMP  العامة المالیة تحدیث مشروع  
PM  الوزراء رئیس  

PMO  الوزراء رئیس مكتب  
PMU المشروع إدارة وحدة  
RAI المعلومات إلى الوصول في الحق 



3 
 

RP الھندسة إعادة خطة 
SC التوجیھیة اللجنة  

SNACC الفساد لمكافحة العلیا الوطنیة الھیئة  
TA الفنیة المساعدة  

TACAP الفساد ومكافحة الشفافیة عمل خطة  
UNDP اإلنمائي المتحدة األمم برنامج  

USAID الدولیة للتنمیة األمریكیة الوكالة 
YACC  الفساد لمكافحة الیمني التحالف  

  

  

 

 
 
 

 أندرسن إنجر   اإلقلیمي: الرئیس نائب
 شافر ھارتفیغ   :قُطريال مدیرال

 فونك دبرنار   القطاع: مدیر بأعمال القائم
 ھیدنھوف جونتر   القطاع: مدیر

 اریا ارون   العمل: فریق رئیس
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  



4 
 

 الیمنیة الجمھوریة
   المساءلة تعزیز مشروع

  
  
  

  المحتویات فھرس
  

  

  الصفحة                                       

I.   خطأ! اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة.  ......................................................................  السیاق اإلستراتیجي 

II.  خطأ! اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة. ............................................................... األھداف االنمائیة للمشروع  

  7  ...........................................................................................................  (أ) الھدف اإلنمائي للمشروع
  13.........................................................................................  .............  مستفیدین من المشروع..(ب) ال

 13...............................................  .............  (ج) مؤشرات قیاس النتائج على مستوى الھدف اإلنمائي للمشروع

III.  خطأ! اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة.   ...........................................................................  وصف المشروع 
 طأ! اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة.خ ......................................................................... مكونات المشروع(أ) 

 خطأ! اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة.  ..........................................................................المشروع تمویل(ب) 
 خطأ! اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة. .................................... الدروس المستفادة والمبینة في تصمیم المشروع(ج) 

IV. خطأ! اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة. .......................................................................................... التنفیذ 
 19 ........................................................................................... الترتیبات المؤسسیة وترتیبات التنفیذ .(أ)

V. خطأ! اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة. ...................................................... وتدابیر التخفیف المخاطر الرئیسیة  
  19 ................................................................................................ جدول ملخص تقییمات المخاطر .(أ)

 19 ................................................................................................ توضیح تقییم المخاطر الشاملة .(ب)
 

VI. 24 .............................................................................................................. ملخص التقییم المسبق 
 24 .................................................................................................... التحلیالت المالیة واالقتصادیة (أ)

 24  ......................................................................................................................  الجانب الفني(ب) 
 25  .....................................................................................................................  االدارة المالیة (ج) 
 25  ..........................................................................................................................  المشتریات(د) 

 26 .................................................................................................... الجوانب االجتماعیة والبیئیة(ھـ) 
 

 33 ................................................................................................... إطار النتائج ورصدھا : 1الملحق 
 37 .......................................................................................... : الوصف التفصیلي للمشروع 2الملحق 
  53 ........................................................................................................... ترتیبات التنفیذ:  3الملحق 
  65 .............................................................................................. : االطار التشغیلي للمخاطر 4الملحق 
  73 ......................................................................................................... : خطة دعم التنفیذ 5الملحق 
 75 ............................................................................................................ : تكوین الفریق 6الملحق 
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  للمشروعصحیفة بیانات وثیقة التقییم المسبق 
  الیمنیة الجمھوریة

 المساءلة تعزیز مشروع
  للمشروع المسبق التقییم وثیقة

  أفریقیا وشمال األوسط الشرق
)MNSPS(  

 

.  

  اساسیة معلومات

   العامة اإلدارة القطاعات: م2014 مایو 27 التاریخ:

  الفساد مكافحة / األخرى المساءلة الموضوعات: شیفر ھارتویغ القُطري: المدیر

  ج البیئي التصنیف فئة فونك برنارد / ھیدینھوف جونتر المدیر: / قطاع مدیر

   P148288 المشروع: معرف

   سیل اإلقراض: أداة

   اریا ارون الفریق: رئیس

   ال الدولیة: التمویل مؤسسة مع مشترك

.  

  الیمنیة الجمھوریة :المتلقي

   الدولي والتعاون التخطیط وزارة المسؤولة: الجھة

  الحاوري علي أحمد محمد الدكتور التواصل: نقطة

 الحاوري علي أحمد محمد الدكتور االتصال:

 الیمنیة الجمھوریة صنعاء، والتنبؤ االقتصادیة للدراسات وزیر نائب
   967 1 250106 / ھاتف:

  967 711 941  محمول:
 malhawri@gmail.com اإللكتروني: برید

  
  عبدالمجید وزیر نائب العزیز عبد هللا عبد الدكتور

  المشاریع برمجة لقطاع الوزارة وكیل
  الیمنیة الجمھوریة صنعاء،

 009671250112 ھاتف:
 00967 777 281 749 خلیة:
 abuwaelhb@yahoo.com اإللكتروني: البرید

 

   الفساد لمكافحة العلیا الوطنیة الھیئة المنفذة: الجھة

  بادویالن أفراح السیدة  االتصال نقطة
  الھیئة رئیس

  الیمنیة الجمھوریة صنعاء،
 967+ 1 299 421 ھاتف:

 967+ 777 383 140 محمول:
 alialsunaidar@gmail.com اإللكتروني: البرید

 

  الفساد ضد الیمني والتحالف للمعلومات العام المفوض مكتب التنفیذ: في المشاركة الجھة

 نعمان سمیر السید  االتصال نقطة

  للمعلومات العام المفوض

 الیمنیة الجمھوریة صنعاء،
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 00967 1                  ھاتف:

  967+ 733 889 252 خلیة:

 ico.info-ic@yemen اإللكتروني: البرید
  

 الشرقي حسین یحیى السید

 الیمنیة الجمھوریة صنعاء، الفساد ضد المدني المجتمع منظمات تحالف ممثل

 00967 1 486 130 ھاتف:

  00967 777 706 663 محول:
 yalsharki@gmail.com اإللكتروني: البرید

 

.  

        م2016 دیسمبر 30 االنتھاء: تاریخ م2014 مایو 30 البدء: تاریخ المشروع: تنفیذ مدة

  م2014م2014 ینایر 15 للسریان: المتوقع التاریخ

  م2016 دیسمبر 30  لالنتھاء: المتوقع التاریخ

4.   

  أمریكي) دوالر (ملیون المشروع تمویل بیانات

  أخرى ]  [ منحة    ]X[ قرض ]  [

  ضمان    ]  [ ائتمان ]  [

  ذلك غیر / االعتمادات / للقروض

 أمریكي دوالر ملیون 6 المشروع: تكلفة إجمالي
  

 الشرق في االنتقالي صندوق البنك: تمویل إجمالي
 أفریقیا وشمال األوسط

  دوالر ملیون 6 

      یوجد ال التمویلیة: الفجوة   یوجد ال المشترك: التمویل إجمالي
  

  

  المبلغ التمویل مصدر

     المتلقي: / المقترض

    والتعمیر لإلنشاء الدولي البنك

    جدید الدولي: البنك

    إلزامي الدولي: البنك

 وشمال األوسط للشرق االنتقالي [الصندوق آخرون:
 أفریقیا

 أمریكي دوالر ملیون 6
 

    التمویلیة الفجوة

  أمریكي دوالر ملیون 6 اإلجمالي

  

  أمریكي) دوالر (ملیون المتوقعة المصروفات

       2017 2016 2015 المالیة السنة

       2.5 2.5 1.0 سنوي

       6.0 3.5 1.0 تراكمي

  

  للمشروع اإلنمائي (األھداف) الھدف
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  الفساد. مكافحة قانون تطبیق عزیزوت المعلومات إلى الوصول لتوفیر المستھدفة المساءلة مؤسسات قدرات تعزیز في للمشروع اإلنمائي الھدف یتمثل

.  

  المكونات

  أمریكي) دوالر (ملیون التكلفة المكون اسم

  2.550 العمل وخطة الفساد لمكافحة الوطنیة االستراتیجیة تنفیذ دعم األول: المكون

  1.275  المعلومات على الحصول حق قانون تنفیذ دعم الثاني: المكون

  1.250 رائدة قطاعات 7 في الرشید الحكم على الطلب لزیادة الفساد ضد المدني المجتمع تحالف دعم الثالث: المكون

  0.925 اریعالمش إدارة :4 المكون

  6.0 االجمالیة التكلفة

  

  السیاسة

  ]X[ ال ]  [ نعم ھامة؟ أخرى جوانب أي أو المحتوى حیث من القُطریة المساعدة استراتیجیة من المشروع ینطلق ھل

  ]X[ ال ]  [ نعم الدولي؟ البنك سیاسات من استثناءات أي المشروع یتطلب ھل

  ]X[ ال ]  [ نعم الدولي؟ البنك إدارة قبل من ذلك اعتماد تم ھل

  ]X[ ال ]  [ نعم اإلدارة؟ مجلس من الدولي البنك سیاسات من أي من االستثناء على الموافقة طلب تم ھل

  ]  [ ال ]X[ نعم للتنفیذ؟ بالجاھزیة الخاصة اإلقلیمیة المعاییر المشروع یستوفي ھل

.   

  ال نعم المشروع أطلقھا التي الوقائیة السیاسات

  X  )4.01 الدولي البنك العملیات/إجراءات سیاسة (منشور البیئي التقییم

  X  )4.04 الدولي البنك العملیات/إجراءات سیاسة (منشور الطبیعیة الموائل

  X  )4.36 الدولي البنك العملیات/إجراءات سیاسة (منشور الغابات

  X  )4.09 العملیات سیاسة (منشور اآلفات مكافحة

  X  )4.11 الدولي البنك العملیات/إجراءات سیاسة (منشور المادیة الثقافیة الموارد

  X  )4.10 الدولي البنك العملیات/إجراءات سیاسة ((منشور األصلیة الشعوب

  X  )4.12 الدولي البنك العملیات/إجراءات سیاسة (منشور القسري التوطین إعادة

  X  )4.37 الدولي البنك العملیات/إجراءات سیاسة (منشور السدود سالمة

  X  )7.50 الدولي البنك العملیات/إجراءات سیاسة (منشور الدولیة المائیة الممرات في المشاریع

  X  )7.60 الدولي البنك العملیات/إجراءات سیاسة (منشور علیھا متنازع مناطق في المقامة المشروعات

.  

  القانونیة العھود

  التواتر االستحقاق تاریخ التكرار  االسم

 لوحدة یوظف أن م2014 یونیو 30 تتجاوز ال مدة وخالل المستفید على یجب )1(
 ومنسق وتقییم متابعة وخبیر اتصاالت ومسؤول قانوني مسؤول المشروع إدارة

  الدولي. البنك بھا یقبل التي والخبرات المؤھالت كل مع المدني المجتمع لمنظمات

   م2014 یونیو 30 
 

 باستثناء المنحة، اتفاقیة تاریخ قبل المدفوعة للمبالغ سحب أي عمل یجوز ال )2(
 أمریكي دوالر 75000 یتجاوز ال اجمالي مبلغ الى یصل بما السحب یجوز أنھ

  م.2013 نوفمبر 1 بعد أو في تتم التي المؤھلة النفقات لسداد

   المنحة اتفاقیة تاریخ 
 

   العھد وصف
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.   

  
  

 الفریق تشكیل

 الدولي البنك موظفي

 UPI الوحدة التخصص الوظیفي المسمى االسم

 MNSPS العمل فریق رئیس العام القطاع أخصائي الفریق) (رئیس آریا آرون
 النقل إدارة

 وتكنولوجیا
 المعلومات

 في واالتصاالت
 األوسط الشرق
 أفریقیا وشمال

312339 

 PRMPS 201834 الفساد ومكافحة المعلومات الى الوصول الحكم أخصائي دوكینیا  أنوباما

 MNSPS 370852 العملیات مستشار مورتي فیلیشیا

 MNSPS 269901 الفساد مكافحة السعودیة االتصاالت شركة عثمان شكیب

 MNAFM 324944 المالیة اإلدارة المالیة اإلدارة أخصائي الربیدي معاذ

 MNAPC 364899 المشتریات المشتریات أخصائي الحارثي سمیرة

 LEGAM 229110 القانون قدیر استشاري مویندا روجورو إدیث

 MNCYE 360260 الفریق مساعد الفریق مساعدة الزبیري سھیر
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 البنك في العاملین غیر الموظفین
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I. االستراتیجي: السیاق 

 القُطري: السیاق  )أ(

 االنتق�����ال عملی�����ة ف�����ي ال�����یمن ش�����رعت العرب�����ي، الربی�����ع حرك�����ة أعق�����اب ف�����ي األزم�����ة، م�����ن ع�����امین م�����ن یق�����رب م�����ا بع�����د .1
 21 ف������ي الرئاس������یة االنتخاب������ات وأجری�����ت م.2011 دیس������مبر بدای������ة ف�����ي وطن������ي وف������اق حكوم�����ة تش������كیل وت������م .السیاس�����ي

 أن المتوق������ع وم������ن للجمھوری������ة. جدی������د ك������رئیس منص������بھ ھ������ادي منص������ور رب������ھ عب������د وت������ولى م،2012 ع������ام فبرای������ر
 وخ�����الل الجدی�����د. الدس�����تور ظ�����ل ف�����ي عق�����دھا المق�����رر والرئاس�����یة، ش�����ریعیةالت االنتخاب�����ات بع�����د االنتقالی�����ة الفت�����رة تنتھ�����ي

 وس������یلي جدی������د. دس������تور ص������یاغة بص������دد وھ������ي ال������وطني، الح������وار م������ؤتمر الحكوم������ة استض������افت االنتقالی������ة، المرحل������ة
 ومناقش����ة لبح����ث منت����دى ال����وطني الح����وار م����ؤتمر وف����ر وق����د جدی����د. برلم����ان وتش����كیل لل����بالد جدی����د رئ����یس انتخ����اب ذل����ك

 یعق������دو وتنفی������ذھا. المس������تقبلیة واالجتماعی������ة االقتص������ادیة السیاس������ات وض������ع س������یتم بموجب������ھ وال������ذي حك������ملل جدی������د إط������ار
 .الفترة ھذا خالل مؤسسي تغییر إحداث في كبیرة آمال الیمني الشعب

  
 والمؤسسي القطاعي السیاق  )ب(

 أھ������م م������ن االقتص������ادیة والف������رص الخ������دمات ت������وفر ومحدودی������ة والفس������اد اإلدارة س������وء مش������كلة كان������ت لق������د .2
 زالی������� م�������ا الخ�������دمات تق�������دیم مس�������توىو الحك�������م ج�������ودةف م.2011 ف�������ي االحتجاج�������ات أش�������علت الت�������ي ألس�������بابا

 ض�����عیفة المؤسس�����ات معظ�����م أن إل�����ى إض�����افة .ال�����بالد ف�����ي التنمی�����ة تح�����دیات تف�����اقم ال�����ى ی�����ؤدي ال�����ذي األم�����ر ،اض�����عیف
 السیاس�����ة ش�����رمؤ عل�����ى 6.0 م�����ن 3.0 وھ�����ي ال�����بالد أحرزتھ�����ا الت�����ي المنخفض�����ة العام�����ة النتیج�����ة م�����ن یتض�����ح كم�����ا نس�����بیا،

 الوھمی�������ة الوظ�������ائف مش�������كلة م�������ن تع�������اني ت�������زال ال المدنی�������ة الخدم�������ة أن كم�������ا ).CPIA( المؤسس�������ي والتقی�������یم القطری�������ة
 أن حی������ث الق������درات ف������ي كبی������رة ثغ������رات وھن������اك الكافی������ة. والح������وافز اإلدارة أنظم������ة إل������ى وتفتق������ر ال������وظیفي واالزدواج

 بش�������كل )CPI( الفس�������اد م�������دركات مؤش�������ر ىعل������� ال�������بالد ترتی�������ب انخف�������ض وق�������د مح�������دود. الم�������ؤھلین الم�������وظفین ع�������دد
 1م.2013 عام في بلدا 177 أصل من 167 المرتبة إلى وصل حیث م2005 منذ مضطرد

 
 تمری�����ر ذل�����ك ف�����ي بم�����ا - للحك�����م الش�����املة البیئ�����ة لتحس�����ین والل�����وائح الق�����وانین إرس�����اء ف�����ي التق�����دم بع�����ض ھن�����اك ك�����ان .3

 مؤش�����ر عل�����ى النق�����اط ف�����ي الع�����الم ف�����ي زی�����ادة أكب�����ر خ�����امس وتس�����جیل )RAI( المعلوم�����ات عل�����ى الحص�����ول ح�����ق ق�����انون
 م������ن ال������یمن ت������تمكن ل������م ذل������ك، وم������ع 2م.2010 و م2008 ع������امي ب������ین - ]25 إل������ى 10 [م������ن )OBI( المفتوح������ة الموازن������ة
 ھن������اك ت������زال ال ل������ذلك، م.2012 ع������ام ف������ي 11 إل������ى وص������وال المفتوح������ة الموازن������ة مؤش������ر وتراج������ع جھودھ������ا مواص������لة

 خطیرة. تحدیات
 

 أص������حاب م������ع ومش������اورات كبی������ر تشخیص������ي عم������ل بع������د الفس������اد لمكافح������ة نی������ةالوط االس������تراتیجیة وض������ع ت������م ق������دو .4
 التالیة: الثالث الركائز على وتقوم م2010 في إطالقھا تم وقد .البالد مستوى على المصلحة

 
  الفساد. فرص من للحد وقائیة تدابیر الوقایة: )1
 عنھا المبلغ الفساد حاالت في الالفع التحقیق التحقیق: )2
 الفس�����اد لمحارب�����ة وتحالف�����ات تك�����تالت لبن�����اء الم�����واطنین أوس�����اط ف�����ي ال�����وعي مس�����توى ورف�����ع التثقی�����ف ثقی�����ف:الت )3

  والصغیرة. الكبیر بمستویاتھ
  

 ضمنھا: ومن ،والقانونیة والمؤسسیة السیاسیة القیود من العدید بسبب كبیر حد إلى ُمرضیا لیس االستراتیجیة ذهھ تنفیذ أن إال .5
  

 الق������انون م������ن )10( الم������ادة بمقتض������ى العلی������ا الحكومی������ة المناص������ب ف������ي للمس������ؤولین حص������انة ھن������اك :الحص������انة )1
 أو ف�������وق فم�������ا وزی�������ر نائ�������ب بدرج�������ة مس�������ؤول أي محاكم�������ة یمك�������ن ال بموجبھ�������ا والت�������ي م،1995 س�������نةل 6 رق�������م

 أو الجمھوری������ة رئ�����یس م�����ن ق�����رارب إال الرس�����میة مھ�����امھم ممارس������ة ف�����ي ب�����ھ یقوم�����ون تص�����رف أي ع�����ن مالحقت�����ھ
 هھ������ذ نطب������قتو الن������واب. مجل������س أعض������اء ثلث������ي وموافق������ة الن������واب مجل������س أعض������اء )1/5 ( خم������س م������ن مقت������رح
 س�����بقی ل�����م ذلك،ل����� ونتیج�����ة الق�����انون. م�����ن )4( الم�����ادة ف�����ي علیھ�����ا المنص�����وص الفس�����اد ج�����رائم عل�����ى أیض�����ا األحك�����ام

 ش�����طري ب�����ین الوح�����دة من�����ذ الفس�����اد ب�����تھم مض�����ى وق�����ت أي ف�����ي رفی�����ع مس�����ؤول أي معاقب�����ة أو محاكم�����ة تم�����ت وأن
 م.1990 سنة الیمن

                                                 
 1 http://www.transparency.org/research/cpi/overview  
 2  survey/-budget-do/open-we-http://internationalbudget.org/what  
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 بموج������ب الفس������اد لمكافح������ة العلی������ا الوطنی������ة الھیئ������ة تأسس������ت :الفس������اد لمكافح������ة العلی������ا الوطنی������ة الھیئ������ة فعالی������ة )2

 األولی������ة التحقیق������ات وتج������ري بالفس������اد المتعلق������ة الش������كاوى تلق������يت أن ویفت������رض م2006 س������نةل 39 رق������م الق������انون
 الج������رائم جمی������ع ف������ي تحقیق������ات إلج������راء المخ������ول الجھ������از وھ������و الع������ام، النائ������ب مكت������ب إل������ى نتائجھ������ا رف������عوت

 أھمی�����ة یق�����وض ھ�����ذا الجزائی�����ة. اإلج�����راءات بش�����أن 1994 لع�����ام 13 ال. ال�����وطني الق�����انون ف�����ي علیھ�����ا المنص�����وص
 وال�����ذي لع�����اما النائ����ب مكت�����ب قب�����ل م����ن للت�����دقیق التحقی�����ق تق����اریر لیتع�����رض الفس�����اد لمكافح����ة العلی�����ا الوطنی�����ة الھیئ����ة
 بش������أن م1994 لس������نة )13( رق������م الق������انون بمقتض������ى الج������رائم ف������ي التحقیق������ات ب������إجراء المخول������ة الجھ������ة یعتب������ر

 تحریاتھ�������ا نتائج������ھ ألن الفس������اد لمكافح������ة العلی������ا الوطنی������ة الھیئ�������ة أھمی������ة یق������وض وھ������ذا الجزائی������ة. اإلج������راءات
 ص�����لی ال ق�����دو جدی�����دة تحقیق�����ات ءب�����إجرا الع�����ادة ف�����ي ق�����ومی وال�����ذي الع�����ام النائ�����ب مكت�����ب قب�����ل م�����ن للت�����دقیق تخض�����ع

 العلی�����ا الوطنی�����ة الھیئ�����ة ف�����إن وھك�����ذا، العلی�����ا. الوطنی�����ة الھیئ�����ة الیھ�����ا توص�����لت الت�����ي النتیج�����ة نف�����س إل�����ى بالض�����رورة
  الفساد. قضایا في لتحقیقل وفعالة مستقلة جھة بمثابة تكون أن على قادرة غیر الفساد لمكافحة

 
 ف�����إن ،م2006 لس�����نة 39 رق�����م الق�����انون م�����ن )37( للم�����ادة فطبق�����ا الفس�����اد: لج�����رائم القض�����ائي ختص�����اصاال قص�����ور )3

 م����ن كثی����ر ثم����ة ذل����ك، وم����ع .العام����ة األم����وال نیاب����اتو نیاب����ة عل����ى یقتص����ر الفس����اد ج����رائم ف����ي لحك����مل ختص����اصاال
 األموالب������ ص������لة ذات وقض������یة العام������ة، األم������وال أو الممتلك������اتب عل������قتت ال فس������اد قض������یة ھن������اك تك������ون الح������االت

 االھتم������ام عل������ى تحص������ل ال الفس������اد قض������ایا ف������إن ل������ذلك، ونتیج������ة فس������اد. عل������ى تنط������وي ال الممتلك������ات أو العام������ة
 سریعة. بمحاكمة تحظىل الكافي

 
 إداری�����ة عقوب�����ات ف�����رض عل�����ى المدنی�����ة الخدم�����ة ق�����انون ی�����نص :العام�����ة الوظیف�����ة فس�����ادل رادع�����ة غی�����ر عقوب�����ات )4

 أن اكتش�����اف ت�����م لبن�����كا یق�����دمھا الت�����ي فنی�����ةال المس�����اعدة إط�����ار ف�����ي أجری�����ت دراس�����ة ف�����ي ولك�����ن الفس�����اد، قض�����ایا ف�����ي
 أي اتخ������اذ ی������تم ل������م م2007 ال������ى م2005 م������ن الفت������رة خ������الل فس������اد مائج������ر ف������ي واأدین������ موظف������ا 165 ب������ین م������ن

 للغای������ة س������یئا مث������اال یض������رب ھ������ذاو المدنی������ة. الخدم������ة وزارة أو المعنی������ة ال������وزارات قب������ل م������ن إداری������ة إج������راءات
 ك�����ل لوقب����� ان عل�����می ألن�����ھ فس�����اد ریم�����ةج ارتك�����ب إذا مھ�����دد بأن�����ھ یش�����عر أح�����د ال الق�����انون.و النظ�����ام م�����ن ویس�����خر

 م����ا إذا ح����ال، أي وعل����ى مع����اقبتھم، األرج����ح عل����ى ی����تم فل����ن عل����یھم الق����بض ت����م وإن عل����یھم الق����بض ی����تم ل����ن ش����يء
 علیھم. العقوبات ھذه تطبق فلن معاقبتھم تمت

 
 .المناقص�����ات ع�����ن لإلع�����الن المناقص�����ات عل�����ى للرقاب�����ة العلی�����ا لجن�����ةل االلكترون�����ي لموق�����عل مح�����دودال س�����تخداماال )5

 وك�������االت تق������وم أن یقتض������ي االنترن������ت ش�������بكة عل������ى موق������ع المناقص������ات عل�������ى للرقاب������ة العلی������ا الھیئ������ة دش������نت
 الجھ�����ات ع�����دد ف�����إن قوی�����ة تنفی�����ذ آلی�����ة غی�����اب ظ�����ل وف�����ي أن�����ھ بی�����د فی�����ھ. المناقص�����ات إعالن�����ات ب�����إنزال المش�����تریات

 %30-20 بنس�����بة یق�����در المناقص�����ات عل�����ى للرقاب�����ة العلی�����ا الھیئ�����ة موق�����ع عل�����ى المناقص�����ات إعالن�����ات تنش�����ر الت�����ي
 فقط.

 
 تتج�����اوز الت�����ي للمناقص�����ات بالنس�����بة :لھ�����ا المخ�����ول الس�����قف ض�����من ل�����یس مش�����تریاتھا تنف�����ذ االنف�����اق جھ�����ات بع�����ض )6

 ع������ن المس������ؤولة الجھ������ة ھ������ي للمناقص������ات العلی������ا اللجن������ة ف������إن یمن������ي، لایر ملی������ون 250 الوطنی������ة العتب������ة قیمتھ������ا
 ذل�����ك، وم�����ع .إلیھ�����ا الش�����راء مقترح�����ات لإرس�����ا نف�����اقاإل وك�����االت جمی�����ع عل�����ى یج�����ب الت�����يو الحكومی�����ة المناقص�����ات

 العلی�������ا للجن�������ةا ال�������ى بالمش�������تریات الخاص�������ة مقترحاتھ�������ا ترس�������ل ال االنف�������اق وح�������دات جمی�������ع أن ل�������وحظ فق�������د
 بھا. المسموح العتبة قیمتھا تتجاوز مناقصات تنزل منھا والبعض .للمناقصات

 
 والمحاس������بة للرقاب������ة المرك������زي الجھ������از رئ������یس تعی������ین ی������تم .والمحاس������بة للرقاب������ة المرك������زي الجھ������از یةاس������تقالل )7

 اس�����تقاللیتھ. یھ�����دد ال�����ذي األم�����ر المنص�����ب ف�����ي لبقائ�����ھ مح�����ددة فت�����رة ھن�����اك ول�����یس الجمھوری�����ة رئ�����یس قب�����ل م�����ن
 المرك������زي الجھ������از قب������ل م������ن الخارجی������ة للمراجع������ة تخض������ع الحكومی������ة الجھ������ات جمی������ع أن م������ن ال������رغم عل������ىو

 ع������دة ھن�����اك التاریخی�����ة الناحی�����ة م������نو ھأن����� إال الق�����انون، ف�����ي مس�����تثناة جھ������ات ھن�����اك ل�����یسو والمحاس�����بة للرقاب�����ة
 ت������تم ال للدول������ة العام������ة الموازن������ة م������ن كبی������رة نس������بة تش������كل الت������ي االقتص������ادیة الوح������دات ض������منھا م������ن جھ������ات
  حساباتھا. مراجعة

 
 س�����بتمبر 4 ف�����ي الری�����اض ف�����ي انعق�����د ال�����ذي الم�����انحین م�����ؤتمر ف�����ي الیمنی�����ة الحكوم�����ة ص�����ادقت القض�����ایا، ھ�����ذه لمعالج�����ةو .6

 ال������وزراء مجل������س الح������ق وق������ت ف������ي علی������ھ ص������ادقو التنمی������ة ش������ركاء م������ع للمس������اءلة المش������ترك اإلط������ار عل������ى م2012
 الحكوم������ة التزم������ت أخ������رى أم������ور جمل������ة م������نو للمس������اءلة المش������ترك اإلط������ار وبموج������ب .م2012 س������بتمبر 18 بت������اریخ

 یلي: بما
 

 بالفساد. المتھمین المسؤولین كبار ومحاكمة مالحقة أو لتحقیق الالزمة الخطوات اتخاذ )1
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 بالفساد. المتھمین المسئولین كبار ومحاكمة ومالحقة التحقیقات إلجراء الالزمة الخطوات اتخاذ )2
 بحقھم. اتھام قرار المختصة المحاكم أصدرت الذین الدولة موظفي ضد إداریة إجراءات اتخاذ في الشروع )3
 الفساد. مكافحةل محكمة وإنشاء العلیا الوطنیة الھیئة استقاللیة ضمان )4
 األخرى. الطبیعیة والموارد والغاز النفط عائدات ذلك في بما - الموازنة شفافیة مراقبة )5
 للرقابة. المركزي الجھاز استقاللیة تحقیق نحو عملیة خطوات اتخاذ )6
 الدولة. في العلیا المناصب في التعیینات عملیة في الجدارة مبدأ وتفعیل التوظیف في بالشفافیة االلتزام )7
 .واألمن الجیش ذلك في بما المدنیة، الخدمة نظام في الوظیفي" "االزدواجو الوھمیین الموظفین لىع للقضاء برنامج تنفیذ )8
 تھمة. دون اعتقالھم تم الذین أولئك عن اإلفراج )9

  
 ومكافح�����ة العام�����ة المس�����اءلة مس�����اندةل فنی�����ةوال المالی�����ة المس�����اعدة بتق�����دیم التنمی�����ة ش�����ركاء الت�����زم ج�����انبھم وم�����ن 

 اإلنسان. وحقوق الفساد
 

 عم������ل خط������ة عل������ى م2012 أكت������وبر 9 بت������اریخ المنعق������د اجتماع������ھ ف������ي ال������وزراء مجل������س واف������ق الح������ق، وق������ت وف������ي .7
 التالیة. والتشریعات بالسیاسات یتعلق فیما القرارات شملت التيو الفساد ومكافحة الشفافیة

  
 تعدیل / قرار صیاغة متابعة مسؤولیة  التشریعي القرار / السیاسة

 القوانین
 للتنفیذ أداة

 م1995 لس����نة 6 رق����م الق����انون م����ن 4 الم����ادة تع����دیل .1
 التنفیذی���ة المناص���ب ومحاكم���ة اتھ���ام إج���راءات " بش���أن
 ف���ي المس���ئولین م���ع ب���التحقیق للس���ماح الدول���ة ف���ي العلی���ا

 ف������وق فم������ا وزارة وكی������ل بدرج������ة العلی������ا المناص������ب
 واالحتی�������ال الفس�������اد ب�������تھم ومح�������اكمتھم ومالحق�������تھم

 رئ���یس موافق���ة ىإل��� الحاج���ة دون واالخ���تالس، والرش���وة
 النواب. مجلس أعضاء ثلثي أو الجمھوریة

 الفساد لمكافحة العلیا الوطنیة الھیئة
  

 القانونیة الشؤون وزارة

 قرار أو جمھوري قرار
 النواب مجلس

 م����ن ثالث����ة ی����دیرھا الفس����اد مكافح����ةل محكم����ة إنش����اء .2
 بص����نعاء العام����ة األم����وال محكم����ة إط����ار ف����ي القض����اة
 أس����اس عل����ى الفس����اد قض����ایا ف����ي محاكم����اتال إلج����راء
 البالد. في وحصري مركزي

  
 العدل وزارة

 القضاء مجلس من قرار
 العدل وزارة أو األعلى

 إج����راءات وب����دء المحكم����ة ألوام����ر االمتث����ال .ض����مان3
 بحقھ����م ص����درت ال����ذین الدول����ة م����وظفي ض����د إداری����ة
 لق���انون وفق���ا المختص���ة المح���اكم قب���ل م���ن اتھ���ام أوام���ر
 م1991 سنةل 19 رقم المدنیة الخدمة

 الفساد لمكافحة العلیا الوطنیة الھیئة
  

 المدنیة الخدمة وزارة

 الوزراء مجلس قرار

 بش�������أن م1994 لس�������نة 13 رق�������م الق�������انون تع�������دیل .4
 قض����ایا ف����ي "التحقیق����ات" لجع����ل الجزائی����ة، اإلج����راءات

 لمكافح����ة العلی����ا الوطنی����ة الھیئ����ة مس����ؤولیة م����ن الفس����اد
 اختص���اص م���ن الحاض���ر الوق���ت ف���ي ھ���ي والت���ي الفس���اد
 العام). النائب مكتب

 الفساد لمكافحة العلیا الوطنیة الھیئة

 القانونیة الشؤون وزارة

 العام النائب مكتب

 قرار أو جمھوري قرار
 النواب مجلس

 الخ������اص 1992 لس������نة 39 رق������م الق������انون تع������دیل .5
 الجھ���از لجع���ل ،والمحاس���بة للرقاب���ة المرك���زي بالجھ���از"

 الس�����لطة ع�����ن مس�����تقال والمحاس�����بة للرقاب�����ة المرك�����زي
 الجھ�������از رئ�������یس تعی�������ین )1( خ�������الل م�������ن التنفیذی�������ة
 م���ن ترش���یح أس���اس عل���ى والمحاس���بة للرقاب���ة المرك���زي

 تحدی���د )2( العك���س أو الن���واب مجل���س وموافق���ة ال���رئیس
 المرك����زي الجھ����از رئ����یس والی����ة لفت����رة األدن����ى الح����د

 أقص���ى وبح���د س���نوات، )5( بخم���س والمحاس���بة للرقاب���ة
 رئ���یس اس���تقاللیة )3( المنص���ب ھ���ذا ف���ي للبق���اء دورت���ین
 وكالئ��ھ تعی��ین ف��ي والمحاس��بة للرقاب��ة المرك��زي الجھ��از

 المرك����زي الجھ����از یرف����ع )4( الم����وظفین م����ن وغی����رھم

 والمحاسبة للرقابة المركزي الجھاز

 قانونیةال الشؤون وزارة

 قرار أو جمھوري قرار
 النواب مجلس
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 مجل������س ال������ى مباش������رة تق������اریره والمحاس������بة للرقاب������ة
 النواب.

 الحكومی����ة الجھ����ات حس����ابات مراجع����ة ف����ي الش���روع .6
 قب����ل م����ن ت����دقیقھا ی����تم ل����م الت����ي االقتص����ادیة والوح����دات

 استقاللھ. منذ للرقابة المركزي الجھاز

 الوزراء مجلس قرار والمحاسبة للرقابة المركزي الجھاز

 المرك��زي الجھ��از ھندس��ة إع��ادة خط��ة عل��ى الموافق��ة .7
 مش��روع إط��ار ف��ي إع��دادھا ت��م الت��ي والمحاس��بة للرقاب��ة
 الدولي. البنك من الممول المدنیة الخدمة تحدیث

 الوزراء مجلس قرار والمحاسبة للرقابة المركزي الجھاز

 المناقص���ات ووث���ائق المناقص���ات إن���زال مس���ألة جع���ل .8
 لایر ملی����ون 50 ع����ن قیمتھ����ا تزی����د الت����ي العق����ود وم����نح

 م���ا موح���دة،ال وطنی���ةال المناقص���ات بواب���ة عل���ى م���يإلزا
 الخ���اص العق���د إط���ار ف���ي بال���دفع الس���ماح ع���دم فی���تم ل���م

 البواب�����ة عل�����ى عنھ�����ا اإلع�����الن ی�����تم الت�����ي بالمناقص�����ة
 ض���د اإلداری���ة اإلج���راءات واتخ���اذ الموح���دة االلكترونی���ة

 المختص. المسؤول

 الوزراء مجلس قرار المناقصات على للرقابة العلیا الھیئة

  

 ھ������ذه علیھ������ا تق������وم الت������ي المب������ادئ عل������ى ال������وطني الح������وار م������ؤتمر ف������ي الرش������ید الحك������م عم������ل مجموع������ة توافق������ .8
 ص������یاغة بموجبھ������ا س������یتم والت������ي بھ������ا الموص������ى المب������ادئ ف������ي بتض������مینھا قام������تو التش������ریعیة الق������رارات / السیاس������ات

 ف������ي التش������ریعیة، الس������لطة إل������ى القانونی������ة التع������دیالت ھ������ذه رف������ع القانونی������ة الش������ؤون وزارة تعت������زمو الجدی������د. الدس������تور
  الوقت. نفس في الدستور صیاغة على عملتس الدستور صیاغة لجنة أن حین

 
 الدول�����ة ھیكل�����ة إع�����ادة ح�����ول بتوص�����یات م2014 ین�����ایر 25 بت�����اریخ أعمال�����ھ ال�����وطني الح�����وار م�����ؤتمر اآلن اخت�����تم وق�����د .9

 الیمنف����� المحلی�����ة. والمس�����تویات األق�����الیم ال�����ى المرك�����ز م�����ن الس�����لطة ونق�����ل الفیدرالی�����ة األق�����الیم م�����ن ع�����دد أس�����اس عل�����ى
 والحری������ات اإلنس������ان حق�����وق وتعزی������ز واحت������رام المس�����اواة أس������اس عل�����ى الش������عب س������یخدم الجدی�����د ال������دیمقراطي االتح�����ادي

 توص�����یات تتض�����من الت�����يو 3الختامی�����ة الوثیق�����ة ال�����وطني الح�����وار م�����ؤتمر أص�����در وق�����د الق�����انون. س�����یادة ظ�����ل ف�����ي اس�����یةاألس
 م������ؤتمر مخرج������ات لتنفی������ذ وض������مانات الدس������تور ص������یاغة لجن������ة مع������اییرو الم������ؤتمر وبیان������ات التس������ع العم������ل مجموع������ات

 وتحدی�����د لدراس�����ة لجن�����ة وم�����ةالحك ش�����كلت ،ال�����وطني الح�����وار م�����ؤتمر اختت�����ام وعق�����ب الخت�����امي. والبی�����ان ال�����وطني الح�����وار
 عل�����ى بن�����اء الجدی�����د الدس�����تور لص�����یاغة أخ�����رى لجن�����ة تش�����كل وس�����وف الجدی�����دة. الدول�����ة منھ�����ا س�����تتكون الت�����ي األق�����الیم ع�����دد

 22 م����ن ابت����داء ش����ھرا نووعش����ر ةخمس���� مدت����ھ زمن����ي إط����ار عل����ى االتف����اق ت����م ق����دو .ال����وطني الح����وار م����ؤتمر مخرج����ات
 للدول������ة األساس������یة الق������وانین إص������دار (ب) لالس������تفتاء، طرح������ھو الجدی������د الدس������تور ص������یاغة (أ) یل������ي: م������ال م2014 فبرای������ر

 االنتخاب������ات إج������راء (د) الجدی������د االنتخ������ابي الس������جل وض������ع (ج) االنتخاب������ات، ق������انون ذل������ك ف������ي بم������ا الجدی������دة االتحادی������ة
  والرئاسیة. البرلمانیةو واإلقلیمیة المحلیة

 
  
 أخ�������رى أم�������ور جمل�������ة م�������ن الرش�������ید الجم�������ن مجموع�������ة ق�������دمت ال�������وطني الح�������وار م�������ؤتمر مخرج�������ات وثیق�������ة وف�������ي .10

 :الفساد ومكافحة الشفافیة عمل خطة مبادئ مع تتفق والتي التالیة الرئیسیة التوصیات
 

 للمس�������اءلة الجمی�������ع وإخض�������اع العلی�������ا، الس�������لطات وظ�������ائف لش�������اغلي حص�������انة ال أن الدس�������تور ف�������ي ال�������نص )1
  ا.مطلق الفساد جرائم في حصانة واال والمحاسبة، بالتقادم تسقط ال التي العام الحق وجرائم

 تقری�����ر تق�����دیم م�����ع تقاریرھ�����ا بنش�����ر وإلزامھ�����ا الرقابی�����ة الھیئ�����ات وش�����فافیة اس�����تقاللیة عل�����ى الدس�����تور ف�����ي ل�����نصا )2
  التشریعیة للسلطة سنوي

 ووض�����ع الحكومی�����ة والمش�����تریات والمزای�����دات المناقص�����ات ف�����ي المخالف�����ات تج�����ریم عل�����ى الدس�����تور ف�����ي ال�����نص )3
  الرادعة والعقوبات الضوابط

                                                 
  م2014ینایر  25وثیقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الصادرة بتاریخ  3 
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 یع�����زز بم�����ا الم�����دني المجتم�����ع ومنظم�����ات األح�����زاب ف�����ي أنفس�����ھم تنظ�����یم ف�����ي الم�����واطنین ی�����ةحر الدس�����تور یكف�����ل )4
  .الشعبیة اإلرادة

 
 یتعل�����ق فیم�����ا اتالسیاس�����ب الخاص�����ة والق�����رارات القانونی�����ة التع�����دیالت إع�����داد ف�����ي الحكوم�����ة س�����اعدت س�����وف العملی�����ة ھ�����ذه .11

 تنفی������ذ دع������م ف������ي مباش������ر بش������كل أیض������ا ستص������ب عملی������ةال نأ كم������ا .8 و 6-1 بالسیاس������ات المتعلق������ة / القانونی������ة ب������القرارات
 المم������ول ةالعام������ المالی������ة تح������دیث مش������روع صوص������اوخ التكمیلی������ة، المش������اریع أن ال������ى إض������افة .4-1 السیاس������یة ق������راراتال

 إل�����ى وباإلض�����افة .8-5 یةالسیاس����� ق�����راراتال وتنفی�����ذ 7 رق�����م السیاس�����ي الق�����رار إع�����داد أیض�����ا سیس�����اند ال�����دولي لبن�����كا م�����ن
 مؤخرا. اعتماده تم الذي لمعلوماتا الى الوصول حق قانون فیذتن أیضا المشروع سیدعم ذلك،

 تحقیقھا في المشروع یسھم التي مستوىال رفیعة ھدافاأل  )ج(

 و الم������دقع، الفق������ر عل������ى القض������اء )أ( ف������ي المتمثل������ة ال������دولي البن������ك مجموع������ة أھ������داف تحقی������ق ف������ي المش������روع یس������ھم .12
 لدول�����ةا مس�����اءلة تع�����زز الت�����ي داری�����ةواإل المؤسس�����یة اإلص�����الحات م�����ن خل�����یط خ�����الل م�����ن المش�����ترك الرخ�����اء تعزی�����ز (ب)

 التنافس������یة. والق�����درة الخ�����اص القط������اع لنم�����و مواتی�����ة بیئ�����ة تھیئ������ة أیض�����ا و للفق�����راء، المقدم������ة الخ�����دمات نوعی�����ة وتحس�����ین
- الرئیس�����یة المس�����اءلة مؤسس�����ات ف�����ي إداری�����ةو مؤسس�����یة إص�����الحات إدخ�����ال ال�����ى یق�����ود أن المش�����روع ھ�����ذا ش�����أن وم�����ن

 الع������ام المف������وض مكت������بو الع������ام النائ������ب مكت������بو العام������ة األم������وال نیاب������اتو الفس������اد مكافح������ةل العلی������ا الوطنی������ة الھیئ������ة
 كم�����ا الدول�����ة. ف�����ي المس�����اءلة تعزی�����ز ش�����أنھا م�����ن الت�����ي - الفس�����اد ض�����د الم�����دني المجتم�����ع منظم�����ات تح�����الفو للمعلوم�����ات

 الم�����دني المجتم�����ع منظم�����ات ق�����درات تعزی�����ز خ�����الل م�����ن الخ�����دمات تق�����دیم مس�����توى تحس�����ین ف�����ي أیض�����ا المش�����روع سیس�����ھم
 ض�����مانوال والمی�����اه والص�����حة األساس�����ي لتعل�����یما ھ�����ي رائ�����دة قطاع�����ات 7 ف�����ي الرش�����ید لحك�����ما عل�����ى الطل�����ب زی�����ادة عل�����ى

 تك�����تالت بن�����اءل الم�����واطنین ل�����دى ال�����وعي مس�����توى رف�����ع خ�����الل م�����ن والكھرب�����اء والقض�����اء المدنی�����ة والخدم�����ة االجتم�����اعي
 القطاعات. ھذه في األساسیة الخدمات تقدیم وحدات في الفساد اربةلمح تحالفاتو
 

 تنفی���������ذ سترش���������دی س���������وف م،2014-م2013 ةالمالی��������� للس���������نة ب���������الیمن الخاص���������ة مؤقت���������ةال س���������تراتیجیةالل وفق���������او .13
 واالن�������دماج، المش�������اركة تكثی�������ف (أ) البرن�������امج: ف�������ي تعمیمھ�������ا س�������یتم الت�������يو مب�������ادئ بثالث�������ة المؤقت�������ة االس�������تراتیجیة

 تعزی��������ز (ج) والمس��������اءلة والش��������فافیة داری��������ةواإل المؤسس��������یة الق��������درات تعزی��������ز (ب) والش��������باب. اءالنس�������� ب��������ین خاص��������ة
 .الدولي البنك لبرنامج التشغیلیة المرونة

 
 ملموس������ة نت������ائج تحقی������ق عل������ى الحكوم������ة مس������اعدة ف������ي المؤقت������ة ةاالس������تراتیجی م������ذكرةل الرئیس������ي الھ������دف یتمث������ل .14

 عل�����ى إلص�����الحاتل األس�����اس ض�����عت ح�����ین ف�����ي القص�����یر الم�����دى عل�����ى االنتقالی�����ة المرحل�����ة اس�����تقرار تحقی�����ق إل�����ى ؤديت�����
 األھ������داف ھ������ذه مس������اندة المؤقت������ة االس������تراتیجیة قت������رحت الطوی������ل. الم������دى عل������ى المس������تدامة فوائ������دوال المتوس������ط الم������دى

 عم�����ل ف�����رص خل�����ق خ�����الل م�����ن الفق�����راء وحمای�����ة س�����ریعة مكاس�����ب تحقی�����ق )1( ھ�����ي: اس�����تراتیجیة رك�����ائز ث�����الث عب�����ر
 وتحس�������ین االجتم�������اعي، الض�������مان ش�������بكات إل�������ى الوص�������ول وتحس�������ین األساس�������یة اتالخ�������دم واس�������تعادة األج�������ل، قص�������یرة

 اس������تقرار عل������ى الحف������اظ ف������ي مس������اعدةال خ������الل م������ن االقتص������ادیة اإلدارة تحس������ینو النم������و تعزی������ز )2( ،الع������یش س������بل
 الخ������اص القط������اع لنم������و مواتی������ة بیئ������ة خل������قو العام������ة، المالی������ة وإدارة المالی������ة السیاس������ات وتعزی������ز ،كل������يال االقتص������اد

 الق�����درات وبن�����اء المحل�����ي الحك�����م دع�����م خ�����الل م�����ن المحلی�����ة الخ�����دمات وتق�����دیم الحك�����م تعزی�����ز )3( و التنافس�����یة، رةوالق�����د
  المواطنین مشاركة تحسینو الخدمات وتقدیم

  
 م�����ع یتف�����ق ھ�����وو أفریقی�����ا وش�����مال األوس�����ط للش�����رق االنتق�����الي الص�����ندوق إط�����ار ف�����ي المقت�����رح المش�����روع تموی�����ل وس�����یتم .15

 العلی������ا الوطنی������ة الھیئ������ة ق������درات بن������اء خ������الل وم������ن .المؤقت������ة االس������تراتیجیة م������ذكرةل الثال������ث والھ������دف الث������اني مب������دأال
 ش�����أنھا م�����ن الت�����ي والمس�����اءلة لش�����فافیةل تعزی�����ز ھن�����اك س�����یكون ،للمعلوم�����ات الع�����ام المف�����وض مكت�����بو الفس�����اد لمكافح�����ة

 تح������الف إل�����ى ال������دعم تق�����دیم ش������أن وم�����ن التنافس������یة. والق�����درة خ������اصال القط�����اع لنم������و مواتی�����ة بیئ������ة خل�����ق ف������ي تس�����ھم أن
 .ینالمواطن مشاركة تحسین في یسھم أن الفساد ضد المدني المجتمع منظمات

 
 ش�����ددی ال�����ذي أفریقی�����ا وش�����مال األوس�����ط بالش�����رق الخ�����اص المش�����اركة إط�����ار م�����ع یتواف�����ق المقت�����رح المش�����روع أن كم�����ا .16

 ءلةللمس�����ا تخض�����ع مس�����تجیبة دول�����ة خل�����ق ف�����ي للمس�����اعدة والمس�����اءلة الش�����فافیة ت�����دابیر خ�����الل م�����ن الحك�����م" "تعزی�����ز عل�����ى
 أعمالھا. عن
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II. للمشروع نمائیةاإل ألھدافا 

 للمشروع اإلنمائي الھدف  )أ(

 إل������ى الوص������ول لت������وفیر المس������تھدفة المس������اءلة أجھ������زة ق������درات تعزی������ز ف������ي المش������روع لھ������ذا االنم������ائي الھ������دف یتمث������ل .17
 .الفساد مكافحة قانون تطبیق وتحسین المعلومات

 
 مكت������بو العام������ة األم������وال نیاب������ات ،الفس������اد لمكافح������ة العلی������ا الوطنی������ة الھیئ������ة ھ������ي: المس������تھدفة المس������اءلة مؤسس������ات .18

 ھ�����ذا نھای�����ة ف�����يو .الفس�����اد ض�����د الم�����دني المجتم�����ع منظم�����ات تح�����الفو للمعلوم�����ات الع�����ام المف�����وض مكت�����بو الع�����ام النائ�����ب
 الفس�����اد لمكافح�����ة الوطنی�����ة االس�����تراتیجیة تنفی�����ذل أفض�����ل وض�����ع ف�����ي ھ�����ذه المس�����اءلة مؤسس�����ات تك�����ون س�����وف المش�����روع،

 الق�������انوني اإلط�������ار وتع�������دیل المعلوم�������ات، ال�������ى الوص�������ول ح�������ق ق�������انونو ،الفس�������اد ومكافح�������ة الش�������فافیة عم�������ل خط�������ةو
 الح�����وار م�����ؤتمر ع�����ن الص�����ادرة والتوص�����یات الفس�����اد ومكافح�����ة الش�����فافیة عم�����ل خط�����ةل وفق�����ا الفس�����اد لمكافح�����ة والسیاس�����ي

 الوطني.
 

 المشروع من والمستفیدین المصلحة أصحاب  )ب(

 منظم�������ات تح�������الفو الفس������اد لمكافح�������ة العلی�������ا الوطنی������ة الھیئ�������ة م:ھ������ المش�������روع ف�������ي الرئیس������یین المص�������لحة أص������حاب .19
 المالی������ة وزارةو للمناقص������ات العلی������ا اللجن������ةو المناقص������ات عل������ى للرقاب������ة العلی������ا الھیئ������ةو الفس������اد ض������د الم������دني المجتم������ع

 الجھ�������ازو للمعلوم�������ات الع�������ام المف�������وض مكت�������بو الع�������ام النائ�������ب مكت�������بو القانونی�������ة الش�������ؤون وزارةو الع�������دل وزارةو
 ال�������وزراء مجل�������سو ال�������وزراء رئ�������یس مكت�������بو والتأمین�������ات المدنی�������ة الخدم�������ة وزارةو والمحاس�������بة للرقاب�������ة المرك�������زي

 أھ�����داف ف�����ي تمام�����ا مش�����تركین ھ�����ؤالء وجمی�����ع اإلع�����الم. ووس�����ائل الن�����واب مجل�����سو ال�����وزراء، مجل�����سل الع�����ام األم�����ینو
 .ھوتصمیم المشروع

 
 جھ�������زةأل المؤسس�������یة الق�������درات تعزی�������ز إن .ینالیمن������� ینم�������واطنال ھ�������م المش�������روع ھ�������ذا م�������ن الرئیس�������یین المس�������تفیدین .20

 م�����ن وھ�����ذا فعالی�����ة. أكث�����ر نح�����و عل�����ى الفس�����اد مكافح�����ة وسیاس�����ات ق�����وانین تنفی�����ذ م�����ن اتمكنھ����� س�����وف الرئیس�����یة المس�����اءلة
 ذيال������ األم������ر الخ������دمات، تق������دیم وتحس������ین الفس������اد م������ن الح������د وبالت������الي الحكوم������ة، أعم������ال ف������ي المس������اءلة تعزی������ز ش������أنھ
 البلد. ھذا في واطنمال على بالنفع عودی سوف

 
 االئتمانی�����ة المخ�����اطر م�����ن الح�����د عل�����ى س�����یعمل مش�����روعال ف�����إن الحكوم�����ة، أعم�����ال ف�����ي المس�����اءلة تحس�����ین خ�����الل م�����نو .21

 م������ع التنموی������ة المس������اعدات ب������ین التوفی������ق ف������ي الثق������ة م������نحھم وبالت������الي بل������دال أنظم������ة اس������تخدام ف������ي التنمی������ة لش������ركاء
 .وازنةللم مباشرال الدعم تقدیم نحو االتجاه وربما الدولة أولویات

 للمشروع االنمائي الھدف مستوى على النتائج قیاس مؤشرات  )ج(

 ھي: المقترح للمشروع المتوقعة الرئیسیة النتائج .22
 

 7 ف�����ي ةالعام����� م�����والاأل وتس�����رب الفس�����اد لمن�����ع القائم�����ة التجاری�����ة العملی�����ات ف�����ي بھ�����ا الموص�����ى التغیی�����رات اعتم�����اد )1
 رائدة. قطاعات

 مكت�����ب أوق�����ف والت�����ي الفس�����اد لمكافح�����ة العلی�����ا الوطنی�����ة الھیئ�����ة فیھ�����ا حق�����قت الت�����ي الفس�����اد قض�����ایا مع�����دل زی�����ادة )2
 .%20 الى %10 من وذلك فیھا التحقیق العام النائب

 .لمعلوماتا الى الوصول في حقھم یعرفون المواطنین من 40% )3
 كض������حایا الم�����دني المجتم�����ع قب������ل م�����ن تحدی�����دھم ت�����م ذینال������ الم�����واطنین م�����ن %60 مش������اكل وح�����ل تس�����ویة نج�����اح )4

 .الفساد ضد المدني المجتمع منظمات تحالف قبل من وذلك المدني المجتمع قبل من للفساد
 إط�����ار ف�����ي علیھ�����ا ص�����ادقالم العام�����ة السیاس�����ة الق�����راراتو الس�����بع القانونی�����ة لتع�����دیالتل ال�����وزراء مجل�����س اعتم�����اد )5

 .الفساد ومكافحة الشفافیة عمل خطة
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III. المشروع وصف 

  
 المشروع مكونات  )أ(

 عم�����ل وخط�����ة الفس�����اد مكافح�����ةل الوطنی�����ة االس�����تراتیجیة تنفی�����ذ دع�����م )1( :ھ�����ي مكون�����ات أربع�����ة م�����ن المش�����روع یتك�����ون .23
 المجتم������ع منظم������ات تح������الف دع������م (ج) المعلوم������ات إل������ى الوص������ول ح������ق ق������انون تنفی������ذ دع������م )2( والمس������اءلة الش������فافیة
 األساس�����ي (التعل�����یم رائ�����دة قطاع�����ات س�����بعة ف�����ي الرش�����ید الحك�����م عل�����ى الطل�����ب مس�����توى زی�����ادة ف�����ي الفس�����اد ض�����د الم�����دني

 إدارة (د) و والكھرب����������اء) والقض����������اء المدنی����������ة والخدم����������ة االجتم����������اعي ض����������مانوال والكھرب����������اء، والمی����������اه الص����������حةو
 المشاریع.

 
 التفاصیل: من بمزید المشروع مكونات وصف یلي وفیما .24

 
 )دوالر ملیون 2.55( والمساءلة الشفافیة عمل وخطة الفساد مكافحةل الوطنیة االستراتیجیة تنفیذ دعم :1 المكون

 
 وتعزی�����ز األساس�����یة نظم�����ةاأل وض�����ع خ�����الل م�����ن الفس�����اد مكافح�����ة ق�����انون تطبی�����ق تحس�����ین ف�����ي المك�����ون ھ�����ذا یس�����ھم س�����وف .25

 ت إق�����رارا لقط�����اع الق�����رار دع�����م نظ�����ام إنش�����اء خ�����الل م�����ن الفس�����اد لمكافح�����ة العلی�����ا الوطنی�����ة لھیئ�����ةل المؤسس�����یة الق�����درات
 لمكافح�����ة العلی�����ا الوطنی�����ة لھیئ�����ةل تف�����اعلي موق�����ع تط�����ویرو التحقی�����ق لقط�����اع معلوم�����اتال إدارة نظ�����ام إنش�����اء .المالی�����ة الذم�����ة

 التع�����دیالت لص�����یاغة ی�����ةقانون خلی�����ة إنش�����اء ش�����كاوى.ال تق�����دیم م�����ن الم�����واطنین لتمك�����ین الس�����اخن" "الخ�����ط تأس�����یس .الفس�����اد
 دراس������ات إلج������راء والتحلی������ل البح������ث خلی������ة وإنش������اء .ال������وطني الح������وار م������ؤتمر لتوص������یات وفق������ا الالزم������ة التش������ریعیة
 ق������درات بن������اء ف������ي أیض������ا یس������اھم المك������ون ھ������ذا إن الرائ������دة. القطاع������ات ف������ي الفس������اد وأش������كال أس������باب ف������ي تشخیص������یة

 ھ�����ذا ش�����أن وم�����ن عادل�����ة. وأحك�����ام س�����ریعة محاكم�����ات لض�����مان العام�����ة األم�����وال نیاب�����ات ف�����ي النیاب�����ة أعض�����اءو القض�����اة
 والص������حة األساس������ي التعل������یم :ھ������ي رائ������دة قطاع������ات س������بعة م������ن الحك������ومیین نللمس������ؤولی الت������دریب یق������دم أن المك������ون
 نت�����ائج إل�����ى اس�����تنادا الفس�����اد، من�����ع ح�����ول وذل�����ك والكھرب�����اء والقض�����اء المدنی�����ة والخدم�����ة االجتماعی�����ة ض�����مانوال والمی�����اه

  التشخیصیة. االستقصائیة اساتالدر وتوصیات
 

 المكون. ھذا أنشطة تنفیذ الفساد لمكافحة العلیا الوطنیة الھیئة تتولى وسوف .26
 اإلضافیة. التشغیلیة والنفقات العمل وورش والتدریب القدرات وبناء واألجھزة والسلع االستشاریة الخدمات المكون ھذا یمول سوف .27

  
  )دوالر ملیون 1.275( المعلومات الى الوصول حق قانون تنفیذ دعم :2 المكون

 
 أفض������ل أح������د عتب������ری ذيوال������ لمعلوم������ات"،ا إل������ى الوص������ول ح������ق" بش������أن م2012 لس������نة 13 رق������م الق������انون ال������یمن س������نت .28

 س�����وف المك�����ون وھ�����ذا لق�����انون.ا ھ�����ذا بموج�����ب للمعلوم�����ات الع�����ام للمف�����وض مكت�����ب إنش�����اء ت�����م وق�����د المنطق�����ة. ف�����ي الق�����وانین
 تق������دیم خ������الل م������ن للمعلوم������ات الع������ام المف������وض لمكت������ب المؤسس������یة الق������درات تعزی������ز خ������الل م������ن الق������انون تنفی������ذ دعمی������

 المعلوم������ات ال������ى الوص������ول ح������ق ق������انون لتنفی������ذ طری������ق خارط������ة وإع������داد وائحل������ل النھائی������ة الص������یغة وض������ع ف������ي ال�����دعم
 العم�����ل ودلی�����ل التنظیم�����ي والھیك�����ل ،للمعلوم�����ات الع�����ام المف�����وض مكت�����بل س�����نوات أرب�����ع لم�����دة اس�����تراتیجیة خط�����ة وإع�����داد

 مكت��������بل الالزم��������ة (التطبیق��������ات) امجوالب��������ر ھ��������زةاألج س��������یوفر المك��������ون ھ��������ذا أن كم��������ا .الرئیس��������یة األداء ومؤش��������رات
 واإلدارات ال������وزارات ق������درات بن������اء ف������ي یس������اھم س������وف المك������ون ھ������ذا إن .ھعمل������ لمباش������رة للمعلوم������ات الع������ام المف������وض

 مناسب. بشكل المعلومات الى الوصول حق قانون لتطبیق جھاتوال
 

 ونھای�����ة بدای�����ة ف����ي ساس�����یةاأل الدراس����ات لتنفی�����ذ للمعلوم����ات الع�����ام المف�����وض مكت����ب دع�����م س����یتم ،المك�����ون ھ����ذا إط�����ار ف����يو .29
 ال������ى الوص������ول ح������ق ق������انونب الحكومی������ة المؤسس������ات والت������زام والق������درات للمعلوم������ات التحتی������ة البنی������ة ح������ول المش������اریع

 مكت�����ب دع�����م أیض�����ا س�����یتم كم�����ا ة.العام����� المعلوم�����ات إل�����ى الوص�����ول ح�����ق فھ�����مو ال�����وعي مس�����تویات وك�����ذلك ،المعلوم�����ات
 بش�����أن الم�����واطنین ل�����دى وع�����ي لخل�����ق متع�����ددة إعالمی�����ة وس�����ائل عب�����ر إعالمی�����ة حمل�����ة لتنفی�����ذ للمعلوم�����ات الع�����ام المف�����وض

 والھوات�������ف واإلنترن�������ت والص�������حافة واإلذاع�������ة التلفزی�������ون باس�������تخدام ةالعام������� المعلوم�������ات إل�������ى الوص�������ول ف�������ي حقھ�������م
 یتع������اون وس������وف الجمھ������ور. توعی������ة أج������ل م������ن وغیرھ������ا والكتیب������ات والالفت������ات الش������وارع ف������ي والملص������قات محمول������ةال

 إل�������ى للوص�������ول الفس�������اد ض�������د الم�������دني المجتم�������ع منظم�������ات تح�������الف م�������ع أیض�������ا للمعلوم�������ات الع�������ام المف�������وض مكت�������ب
 .النائیة المناطق في المواطنین

  
 المكون. ھذا أنشطة تنفیذ للمعلومات العام المفوض مكتب تولىی وسوف .30
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 العم�������ل رشوو والت�������دریب الق�������درات وبن�������اء واألجھ�������زة والس�������لع یةاالستش�������ار الخ�������دمات یم�������ول س�������وف المك�������ون وھ�������ذا .31
 .اإلضافیة التشغیلیة والنفقات

 
 الرش�����ید الحك�����م عل�����ى الطل�����ب مس�����توى زی�����ادة ف�����ي الفس�����اد ض�����د الم�����دني المجتم�����ع منظم�����ات تح�����الف دع�����م " :3 المك�����ون

 دوالر) ملیون 1.25( رائدة قطاعات سبعة في
  

 لحك�����ما عل�����ى الطل�����ب مس�����توى زی�����ادة عل�����ى الفس�����اد ض�����د الم�����دني المجتم�����ع منظم�����ات تح�����الف" المش�����روع ی�����دعم س�����وف .32
 المدنی������ة الخدم������ةو االجتماعی������ة ض������مانوال والمی������اه والص������حة األساس������ي لتعل������یما ھ������ي رائ������دة قطاع������ات 7 ف������ي الرش������ید

 ف�����ي الفس�����اد لمحارب�����ة تحالف�����اتو تك�����تالت بن�����اءل الم�����واطنین ل�����دى ال�����وعي مس�����توى رف�����ع خ�����الل م�����ن والكھرب�����اء والقض�����اء
 المجتم������ع منظم������ات تح������الف ی������دعم س������وف المك������ون وھ������ذا .القطاع������ات ھ������ذه ف������ي األساس������یة الخ������دمات تق������دیم وح������دات
 وس����یتم .تحدی����دھا ت����م الت����ي اتالخ����دم تق����دیم وس����وء الفس����اد قض����ایا ف����ي والتوس����ط ونش����ر توثی����ق ف����ي الفس����اد ض����د الم����دني

 للم������راقبین تدریبی������ة عم������ل ورش تنظ������یم خ������الل م������ن الفس������اد ض������د الم������دني المجتم������ع منظم������ات تح������الف ق������درات بن������اء
 المھمة. ھذهب لقیامل والمشرفین

 
 ح����ول ال����وعي خل����ق عل����ى أیض����ا الفس����اد ض����د الم����دني المجتم����ع منظم����ات تح����الف یعم����ل س����وف المك����ون ھ����ذا إط����ار ف����يو .33

 الم������واطنین. م������ع ةالعام������ لق������اءاتوال العم������ل ورش م������ن سلس������لة خ������الل م������ن المعلوم������ات ال������ى الوص������ول ح������ق ق������انون
 فیم������ا ال������وزارات اس������تجابة م������دى تقی������یمب تجریبی������ة وبص������ورة الفس������اد ض������د الم������دني المجتم������ع منظم������ات تح������الف وس������یقوم
 اس������تجابة ح������ول أس������اس خ������ط إلنش������اء اختب������ار طلب������ات عم������یمت خ������الل م������ن ذل������ك وس������یتم معلوم������ات.ال بتق������دیم یتعل������ق

 المستقبل. في االستجابة مدى على ستطرأ التي التحسینات على مقارنة أساس توفر أن یمكن التي المعلومات
 

 المكون. ھذا أنشطة تنفیذ الفساد ضد المدني المجتمع منظمات تحالف یتولى وسوف .34
  
 العم�������ل وورش والت�������دریب الق�������درات وبن�������اء واألجھ�������زة والس�������لع یةاالستش�������ار الخ�������دمات یم�������ول س�������وف المك�������ون وھ�������ذا .35

 .الفساد ضد المدني المجتمع منظمات تحالفل التشغیلیة والنفقات اإلضافیة التشغیلیة والنفقات
 

 دوالر) ملیون 0.925( المشروع إدارة :4 المكون
 

 وال�����ذي المك�����ون ھ�����ذا أنش�����طة إدارة الفس�����اد لمكافح�����ة العلی�����ا الوطنی�����ة الھیئ�����ة ف�����ي عروالمش����� إدارة وح�����دة تت�����ولى وفس����� .36
 المتعلق������ة المؤھل������ة والنفق������ات االستش������اریة والخ������دمات والت������دریب واألجھ������زة والم������واد الوح������دة م������وظفي روات������ب س������یوفر

 متابع��������ةوال والتنفی��������ذ المش��������روع قتنس��������ی ل��������دعم المش��������روع إدارة وح��������دةل اإلض��������افیة التش��������غیل نفق��������اتو باالجتماع��������ات
 دارة.اإلو والتقییم

 
 عوالمشر تمویل   )ب(

 
  اإلقراض: أداة )1(

 
 م������ن المش������روع تموی������ل وی������تم اس������تثماري. مش������روع تموی������ل يھ������ المس������اءلة تعزی������ز مش������روع دعمت������ الت������ي األداة هھ������ذ إن .37

 منحة. شكل في أفریقیا وشمال األوسط للشرق االنتقالي الصندوق خالل
 
 مشروعال تمویل جدول )2(

 
 تمویل������ھ ی������تم س������وف المبل������غ ھ������ذاو أمریك������ي دوالر ملی������ون 6.0 یع������ادل م������ا المش������روع تموی������ل متطلب������ات إجم������الي یق������در .38

 أدن�����اه )1( الج�����دول ویتض�����من .أفریقی�����ا وش�����مال األوس�����ط الش�����رق االنتق�����الي الص�����ندوق م�����ن منح�����ة خ�����الل م�����ن بالكام�����ل
 للمشروع. والفرعیة الرئیسیة المكونات تكالیف
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  الفرعي لمكونا بحسب روعالمش تكلفة :1 الجدول
 أمریكي دوالر التكلفة الفرعي المكون   المكونات 

 ستراتیجیةاالدعم تنفیذ  1
مكافحة الفساد الوطنیة ل

الشفافیة خطة عمل و
 الفسادمكافحة و

 المؤسسیة القدرات وتعزیز األساسیة األنظمة وضع 1.1
 الفساد لمكافحة العلیا لھیئةل

2,200,000 

1.2 
 

1.3 

 األموال نیابات في النیابة وأعضاء القضاة قدرات بناء
 العامة.
 رائدة قطاعات سبعة من الحكومیین المسؤولین تدریب

 للرقابة. المركزي الجھاز وموظفي

200,000 
 

150,000 

 2,550,000 1إجمالي المكون 

حق قانون  تطبیقدعم  2
 المعلوماتإلى صول وال

 العام المفوض لمكتب المؤسسیة القدرات تعزیز 2.1
 للمعلومات.

475,000 

 الوصول حق قانون تطبیق فرضل الحكومة قدرة بناء 2.2
 فعالة بصورة المعلومات الى

250,000 

2.3 
 
  
  

2.4 

 في ونھائي المشروع بدایة في أساسي مسح إجراء
 المعلومات مجال في القدرات بشأن المشروع نھایة

 حق قانونب حكومیةال المؤسسات التزام مدىو
 المعلومات. الى الوصول

150,000 
  
  
 
 

400,000 
 وعي لخلق متعددة وسائل عبر إعالمیة حمالت تنظیم

 المعلومات إلى صولوال حق قانون حول جماھیري

 1,275,000 2إجمالي المكون 

 منظمات تحالف دعم 3
 الفساد ضد المدني المجتمع

 على الطلب مستوى رفعل
 7 في الرشید الحكم

 رائدة قطاعات

 الخدمة وسوء الفساد قضایا في والتوسط ونشر توثیق 3.1
 تحدیدھا یتم التي

800,000 

 على الحصول حق حول جماھیري وعي خلق 3.2
 المواطنین الى مباشرة الوصول خالل من المعلومات

250,000 

 المعلوماتیة االستجابة مدى لتقییم التجریبي التنفیذ 3.3
 200,000 للوزارات

 1,250,000 3إجمالي المكون 

4 

 المشروع إدارة

 375,000 المشروع إدارة وحدةل یةالتشغیل النفقات 4.1

 450,000 المشروع إدارة وحدة موظفي راتب 4.2

 50,000 المشروع إدارة وحدة موظفي تدریب 4.3

 50,000 مكتبي وأثاث أجھزة 4.4

 925,000 4إجمالي المكون 

 6,000,000  للمشروع اإلجمالیة التكلفة
  

 تكالیفال فئةو المكون )3(
 

 أدناه: )2( الجدول في مبینة التكلفة وفئات للمكون المقدرة التكالیف .39
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  والفئة مكونال بحسب المشروع :2 الجدول

 المكون
 موظفي راتب

 إدارة وحدة
 المشروع

 الخدمات
 االستشاریة

 المواد/األجھزة
 القدرات بناء
 التدریب /

 العمل ورش
 التشاوریة /اللقاءات

 نفقات
 التشغیل

 التكلفة
 االجمالیة

 تنفیذ دعم .1
 الوطنیة االستراتیجیة

 وخطة الفساد لمكافحة
 ومكافحة الشفافیة عمل

 الفساد

- 500,000 750,000 950,000 400,000 - 2,600,000 

 قانون تطبیق دعم .2
 إلى الوصول حق

 المعلومات
- 775,000 200,000 200,000 100,000 - 1,275,000 

 منظمات تحالف دعم .3
 ضد المدني المجتمع

 مستوى لرفع الفساد
 الحكم على الطلب
 قطاعات 7 في الرشید
 رائدة

- 100,000 100,000 300,000 400,000 350,000 1,250,000 

 875,000 325,000 - 50,000 50,000 - 450,000 المشروع إدارة .4

 6,000,000 675,000 900,000 1,500,000 1,100,000 1,375,000 450,000 التكلفة إجمالي

 
 المباشرة غیر التكالیف )4(

 
 تك�����الیف لتغطی�����ة أم�����وال إل�����ى بحاج�����ة البن�����ك ف�����إن أع�����اله، الم�����ذكورة مش�����روعلل المباش�����رة تك�����الیفال ع�����ن النظ�����ر بص�����رف .40

 الس�����فر وتك�����الیف االستش�����اریین الخب�����راء أتع�����اب ذل�����ك ف�����ي بم�����ا المتغی�����رة التك�����الیف ع�����ن فض�����ال والس�����فر، الم�����وظفین وق�����ت
 عل������ى للحص������ول حاج������ة ھن������اك تك������ون س������وف أیض������او المش������روع. تنفی������ذ ودع������م واالش������راف التحض������یر مرحلت������ي ك������الل

 المباشرة. غیر التكالیف لھذه المیزانیة تفاصیل أدناه 3 الجدول ویتضمن المنحة. إلدارة أموال
 
 

  )أمریكي دوالر( المطلوبة المباشرة غیر التكالیف میزانیة توزیع :3 الجدول
  

 دوالر( مبلغال البیان
 )أمریكي

  تنفیذال دعمو ةالمنح إعداد  )أ(

  الموظفین وقت
 30,000 التحضیر

 180,000 تنفیذالو دارةاإل دعم

 210,000= الموظفین): (وقت الفرعي اإلجمالي

  الموظفین سفر

 20,000 التحضیر

 90,000 والتنفیذ اإلشراف دعم

 110,000= الموظفین سفر :الفرعي اإلجمالي

  والسفر) االستشاریین أتعاب( المتغیرة التكالیف

 75,000 األتعاب
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 15,000 سفرال

 90,000 = المتغیرة التكالیف الفرعي: اإلجمالي

 MNSPS( = 410,000( التنفیذ ودعم المنحة إعداد :الفرعي اإلجمالي
   

 70,500 )االئتماني (الصندوق ةالمنح إدارة  )ب(
   

 480,500 المباشرة غیر التكالیف إجمالي

  
 
   
 

  المشروع تصمیم في عكسھا تم والتي األخرى البلدان من المستفادة الدروس  )ج(

 الم�����رجح م�����ن والوق�����ائي العق�����ابي ال�����نھج ب�����ین الجم�����ع أن عل�����ى الفس�����اد لمكافح�����ة المبذول�����ة الجھ�����ود ف�����ي التجرب�����ة تش�����یر .41
 ح������ین ف�����ي العقوب�����ات، وف������رض الفس�����اد م�����زاعم ف������ي التحقی�����ق عل�����ى عق������ابيال نھجال����� ویرك�����ز فعالی������ة. كث�����راأل ك�����ونی أن

 اتجھ�����ت الفس�����اد. ح�����االت م�����ن للح�����د المؤسس�����یة والعملی�����ات األساس�����یة الحك�����م أنظم�����ة تعزی�����ز ال�����ى وق�����ائيال نھجال����� یھ�����دف
 مكافح�����ة أجھ�����زة تعزی�����ز خ�����الل م�����ن المث�����ال س�����بیل عل�����ى عق�����ابي، نھجل�����ل األولوی�����ة إعط�����اء إل�����ى الفس�����اد مكافح�����ة جھ�����ود

 مجتم�����ع بن�����اء ع�����ن فض�����ال المؤسس�����ات، ف�����ي والمس�����اءلة الش�����فافیة تعزی�����ز ب�����أن متزای�����د اعت�����راف ھن�����اك ولك�����ن الفس�����اد،
 یتخ����ذ المش����روع ھ����ذا ف����إن ول����ذلك الفس����اد. مكافح����ة جھ����ود الس����تدامة األھمی����ة ب����الغ أوس����ع نط����اق عل����ى یعتب����ر ق����وي م����دني
 قض����ایا ف����ي التحقی����ق عل����ى اتھاق����در زلتعزی���� الفس����اد لمكافح����ة العلی����ا الوطنی����ة لھیئ����ةل ال����دعم م����ن ك����ال یق����دم امش����ترك نھج����ا

 دع�����م ف�����إن ذل�����ك، عل�����ى ع�����الوة المعلوم�����ات. ال�����ى الوص�����ول ح�����ق ق�����انون تنفی�����ذ خ�����الل م�����ن الش�����فافیة تحس�����ین وك�����ذا الفس�����اد
 بش�����كل إلی�����ھ یُنظ�����ر ال�����ذین الم�����دني المجتم�����ع تعزی�����ز ف�����ي أیض�����ا س�����ھمسی الفس�����اد ض�����د الم�����دني المجتم�����ع منظم�����ات تح�����الف
 ت�����م اندونیس�����یا، ف�����ي المث�����ال، س�����بیل عل�����ىف وفعال�����ة. للمس�����اءلة خاض�����عة إدارة أج�����ل م�����ن احاس�����م ع�����امال باعتب�����اره متزای�����د
 قب������ل نم������ الفس������اد مكافح������ةل مناص������رةوال ةقوی������ال الخارجی������ة الرقاب������ة خ������الل م������ن الفس������اد مكافح������ة وكال������ة فعالی������ة تمك������ین

 ندونیس������ياال المرص������د مث������ل الجمعی������ات بع������ض لعب������ت وق������د .الم������دني المجتم������ع منظم������اتو الحكومی������ة غی������ر المنظم������ات
 الض�������غط ف�������ي فع�������اال دورا ةندونیس�������یاال الدولی�������ة الش�������فافیة ومنظم�������ة للش�������فافیة اإلندونیس�������یة والجمعی�������ة الفس�������اد ب�������ةلمراق
 الفساد. مكافحة سیاسات وتنفیذ لتفعیل الحكومة على

 
 إل�����ى ت�����ؤدي م�����ا ع�����ادة االنتقالی�����ة المراح�����لب ال�����دولي واالھتم�����ام ال�����دیمقراطي ال�����زخم أن أیض�����ا العالمی�����ة الخب�����رة ظھ�����رت .42

 - المعلوم�����ات ال�����ى الوص�����ول ف�����ي الح�����ق مث�����ل - للمس�����اءلة ةالخاض�����ع دارةاإل تعزی�����ز إل�����ى تس�����عى الت�����ي ینالق�����وان تبن�����ي
 التجرب����ة، ھ����ي ھ����ذه وكان����ت .أھمی����ة ذي غی����ر الق����انون وج����ود یجع����ل مم����ا ،راج����عالت إل����ى یمی����ل الق����وانین ھ����ذه تنفی����ذ لك����ن
 األخ����رى النامی����ة البل����دان طلیع����ة ف����ي كان����ت والت����ي الس����ابق، الس����وفیاتي االتح����اد بل����دان م����ن دع����د م����ن المث����ال س����بیل عل����ى
 م����احیثف أخ����رى، ناحی����ة م����نو التنفی����ذ. ف����ي س����يء س����جل ل����دیھا لك����ن ،المعلوم����ات ال����ى الوص����ول ح����ق ق����وانین تمری����ر ف����ي
 ھام����ة، فس����اد قض����ایا ع����ن الكش����ف ف����ي فع����اال المعلوم����ات إل����ى الوص����ول ح����ق ق����انون ك����ان فق����د قوی����ة مؤسس����ات إنش����اء ت����م

 لجن�����ة وج�����ود مث�����ل المث�����ال، س�����بیل عل�����ى المكس�����یك ف�����يف حق�����وقھم. متابع�����ة م�����ن المحلی�����ة المجتمع�����ات تمك�����ین ف�����ي وك�����ذلك
 عل�����ى وبن�����اء وفعالی�����ة. مص�����داقیة ذو الق�����انون جع�����لل حاس�����ما ع�����امال لق�����انونا تنفی�����ذل األول�����ى الس�����نوات ف�����ي قوی�����ة إعالمی�����ة

 م������ن مق������دما، الق������انون تطبی������قو لتنفی������ذ المؤسس������ات ف������ي الق������درات بن������اء إل������ى المش������روع یس������عى الدولی������ة، التجرب������ة ھ������ذه
 القانون. أحكام على المسؤولین لتدریب تدریبیة دورات وإقامة للمعلومات العام المفوض مكتب دعم خالل

 
 معادل������ة م������ن مھم������ة أج������زاء باعتبارھم������ا كبی������ر بش������كل للحك������م والطل������ب الع������رض ج������انبيب یس������مى م������ا أھمی������ة تتزای������د .43

 أكث������ر بطریق������ة األبع������اد ھ������ذه معالج������ة ی������تم أن بمك������ان األھمی������ة م������ن أن الدولی������ة التج������ارب تظھ������ر ذل������ك، وم������ع الحك������م.
 ال ق�����د ةی�����الرقاب أو الحكومی�����ة المؤسس�����ات ف�����ي الق�����درات بن�����اء عل�����ى فق�����ط التركی�����ز ف�����إن المث�����ال، س�����بیل عل�����ى تماس�����كا.

 المجتم�����ع ق�����درات بن�����اء ف�����إن مث�����ل،وبال لمحاس�����بتھم. االجتماعی�����ة ق�����وى توج�����د ال أن�����ھ نیالمس�����ؤول ش�����عر إذا فعال�����ة تك�����ون
 الم������دني. المجتم�����ع جان�����ب م�����ن ج������راءاتإلل لالس�����تجابة ج�����اھزة یس�����تل المؤسس�����ات كان������ت إذا القلی�����ل یعن�����ي ق�����د الم�����دني

 مكافح�����ةل ھام�����ة ق�����وانین س�����ن إل�����ى ال�����دعوة ف�����ي ج�����دا ھام�����ا دورا الم�����دني المجتم�����ع لع�����ب المث�����ال، س�����بیل عل�����ى الھن�����د ف�����يف
 ع������ن فض������ال المظ������الم، أم������ین مكت������ب إنش������اء وق������انون المعلوم������ات إل������ى الوص������ول ح������ق ق������انون مث������ل والمس������اءلة الفس������اد

 ف�����ي أیض�����ا اإلع�����الم ووس�����ائل الم�����دني المجتم�����ع منظم�����ات كان�����ت ق�����دو .المعلوم�����ات ال�����ى الوص�����ول ح�����ق ق�����انون اس�����تخدام
 ھ������ذه معالج������ة إل������ى یھ������دف المش������روع ھ������ذا ف������إن ل������ذلك تص������حیحیة. إجراءاتب������ والمطالب������ة الفس������اد فض������حل طلیع������ةال

 ح������د عل�����ى ةی�����الحكوم المؤسس������ات ك�����ذاو الم�����دني المجتم�����ع م������ن ك�����ال اتق�����در وبن�����اء تماس������كا، أكث�����ر بطریق�����ة الجوان�����ب
 والمساءلة. الفساد قضایا لمعالجة سواء
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IV. التنفیذ 

  تنفیذالو المؤسسیة الترتیبات  )أ(

 المنفذة وكالةال تقییم
  

 مجل�����س تعی�����ین ت�����م وق�����د المش�����روع. لھ�����ذا المنف�����ذة الوكال�����ة ھ�����ي الفس�����اد لمكافح�����ة العلی�����ا الوطنی�����ة الھیئ�����ة تك�����ون س�����وف .44
 س������بتمبر ف������ي الص������ادر )54( رق������م الجمھ������وري الق������رار بموج������ب الفس������اد لمكافح������ة العلی������ا الوطنی������ة ھیئ������ةلل جدی������د إدارة

 ت�����م ق�����دو .الفس�����اد لمكافح�����ة العلی�����ا الوطنی�����ة الھیئ�����ة إط�����ار ف�����ي عوالمش�����ر دارةإل جدی�����دة وح�����دة إنش�����اء ت�����م وق�����د م.2013
 إدارة ومس�������ؤول مش�������تریات ومس�������ؤول وس�������كرتیر للوح�������دة تنفی�������ذي م�������دیر تض�������م والت�������ي المش�������روع إدارة ح�������دة إنش�������اء
 الوطنی�����ة الھیئ�����ة قام�����ت وق�����د المش�����تریات. مس�����ؤول اختی�����ار الفس�����اد لمكافح�����ة العلی�����ا الوطنی�����ة الھیئ�����ة ب�����دأت وق�����د .مالی�����ة
 ح�����دةبو خاص�����ة العم�����ل إج�����راءات أدل�����ة بإع�����داد الفس�����اد ض�����د الم�����دني المجتم�����ع منظم�����ات تح�����الفو الفس�����اد لمكافح�����ة العلی�����ا

 عك������سی بحی������ث العم������ل إج������راءات دلی������ل تع������دیل وس������یتم جدی������د. محاس������بي نظ������ام تنص������یب ت������م كم������ا لمش������روع،ا إدارة
 (خبی������ر آخ������رین م������وظفین تعی������ین وس������یتم .بھ������ا للقی������ام ھ������ذه المش������روع إدارة وح������دة س������تحتاج الت������ي اإلض������افیة األنش������طة

 المشروع. ھذا إطار في األنشطة دارةإل وحدةال عمل لتعزیز اتصاالت وخبیر قانوني
 

 البن������ك یس������تمر الت������ي فنی������ةال لمس������اعدةا مخرج������ات أح������دك الفس������اد ض������د الم������دني المجتم������ع منظم������ات تح������الف تأس������س .45
 الم�����دني المجتم�����ع منظم�����ات عم�����ل عل�����ى أساس�����یة دراس�����ة أج�����رى ق�����د البن�����ك وك�����ان م.2007 من�����ذ تق�����دیمھا ف�����ي ال�����دولي

 السیاس�����یة عوائ�����قال تقی�����یمو الفنی�����ة اتھاق�����در لتقی�����یم م2008 ع�����ام ف�����ي وذل�����ك الفس�����اد ومكافح�����ة ةكم�����والح مج�����ال ف�����ي ل�����ةالعام
 عل����ى وبن����اء فعالی����ة. أكث����ر لتك����ون إلی����ھ حت����اجت يذال���� ال����دعم ن����وع ومعرف����ة المنظم����ات، ھ����ذه عم����ل تعی����ق الت����ي والقانونی����ة

 الطل�����ب لتعزی�����ز الم�����دني المجتم�����ع منظم�����ات "دع�����م تض�����مینو البن�����ك مش�����اركةل دخ�����ول" "نق�����اط تحدی�����د ت�����م التقی�����یم، ھ�����ذا
 م.2014-م2013 لسنة ؤقتةالم االستراتیجیة في الرشید" الحكم على

 
 لتس�����ھیل وذل�����ك ال�����دیموقراطي التغیی�����ر أج�����ل م�����ن ش�����ركاء منظم�����ة وھ�����ي حكومی�����ة غی�����ر دولی�����ة منظم�����ة إش�����راك وت�����م .46

 منظم������ات تح������الف ش������كیلت وت������م .اس������تراتیجیتھ لتط������ویرو الفس������اد ض������د الم������دني المجتم������ع منظم������ات تح������الف" إنش������اء
 ف�����ي وذل�����ك منظم�����ة 16 ع�����ددھا الب�����الغ التالی�����ة م�����دنيال مجتم�����عال منظم�����ات ض�����می وال�����ذي الفس�����اد ض�����د الم�����دني المجتم�����ع

 األھلیة. معاییر واستیفاء ااھتمامھ عن تعبیرال أساس على م2010 عام
 

   صنعاء السیاسیة، التنمیة منتدى )1

 مأرب ،لتنمیةا مستقبلو االجتماعي السالم جمعیة )2

 صنعاء ،الثقافیة التنمویة أوام مؤسسة )3

 صنعاء للجمیع، للتعلیم الیمني االئتالف )4

 صنعاء الدیمقراطي، التوجھ دعم مؤسسة )5

 عدن اإلنسان، حقوق لدراسات يالیمن مركزال )6

 صنعاء المدنیة، للحقوق الیمني المركز )7

 صنعاء واإلعالم، االقتصادیة دراساتال مركز )8

 صنعاء ،الفساد ضد یمنیون برلمانیون منظمة )9

 صنعاء المدني، المجتمع منظمات شبكة )10

 صنعاء االجتماعیة، التنمیةو للسالم الیمنیة المنظمة )11

 شبوة ،المحلي والسلم للتنمیة اإلخاء جمعیة )12

 صنعاء العام، الرأي لقیاس الیمني المركز )13

 صنعاء حقوق،وال اتحریال عن للدفاع الوطنیة ھیئةال )14

 صنعاء المجتمع، لتنمیة الوطنیة المنظمة )15

 صنعاء الثقافیة، التنمیة برنامج مؤسسة )16

 
 .زتع����� المجتمعی�����ة، للتنمی�����ة مع����ین مرك�����ز وھ�����ي التح�����الف ال����ى حكومی�����ة غی�����ر أخ�����رى ةمنظم���� أنظم�����ت الح�����ین، ذل�����ك ومن����ذ .47

 المدني. المجتمع ظماتمن من ظمةمن 17 حالیا التحالف ویضم
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 إل�����ى النض�����مامبا األخ�����رى الم�����دني المجتم�����ع لمنظم�����ات الفس�����اد ض�����د الم�����دني المجتم�����ع منظم�����ات تح�����الف ل�����وائح تس�����مح .48

 النظ�����ام إع�����داد ت�����م وق�����د الحاج�����ة. حس�����بب المس�����تقبل ف�����ي أخ�����رى م�����دني مجتم�����ع منظم�����ات اس�����تقبال س�����تطیعوی التح�����الف
 ب�������الغال األعض�������اء جمی�������ع قب�������ل م�������ن وتوقیعھ�������ا علیھ�������ا مص�������ادقةوال الئ�������تالفل والمالی�������ة التنفیذی�������ة والل�������وائح األساس�������ي

 الش�����ؤون وزارة ل�����دى الفس�����اد ض�����د الم�����دني المجتم�����ع منظم�����ات تح�����الف تس�����جیل ت�����مو التح�����الف. ف�����ي عض�����و 16 ع�����ددھم
 تح������الفلل العمومی������ة الجمعی������ة التح������الف ف������ي األعض������اء الجمعی������ات إح������دى وتستض������یف .م2011 ع������ام ف������ي الجتماعی������ةا

 اللوجس������تيو الس������كرتاري ال������دعم العمومی������ة الجمعی������ة وتق������دم ص������نعاء. ف������ي الثقافی������ة التنمی������ة برن������امج مؤسس������ة وھ������ي
 منتظم�������ة بص�������وره اجتماعات�������ھ التح�������الف ویعق�������د ا.مھامھ������� ألداء الم�������دني المجتم�������ع منظم�������ات تح�������الف أعض�������اء لجمی�������ع

 فعال. نحو على ةالعام الھیئة قرارات تنفیذ ضمان على ویعمل
  
 المش�����روع. ھ�����ذا تنفی�����ذ ف�����ي المش�����اركة كال�����ةالو ھ�����و الفس�����اد ض�����د الم�����دني المجتم�����ع منظم�����ات تح�����الف یك�����ون فوس����� .49

 المش������تریات ذل������ك ف������ي بم������ا اإلدارة، مھ������ام وتبق������ى .3 مك������ونال تنفی������ذ ع������ن كامل������ة مس������ؤولیة مس������ؤوال یك������ون وس������وف
 وح������دة ض������مت وس������وف المش������روع. إدارة وح������دة ع������اتق عل������ى وتقییمھ������ا ورص������دھا البش������ریة والم������وارد المالی������ة واإلدارة

 المجتم�����ع منظم�����ات تح�����الفل العمومی�����ة الجمعی�����ة إل�����ى ال�����دعم لتق�����دیم الم�����دني المجتم�����ع منظم�����اتل امنس�����ق المش�����روع إدارة
 الم�����راقبین ذل�����ك ف�����ي بم�����ا الفس�����اد ض�����د الم�����دني المجتم�����ع م�����اتمنظ تح�����الف م�����وظفي یق�����وم وس�����وف .الفس�����اد ض�����د الم�����دني

 بزی�����ارة التح�����الف، إط�����ار ف�����ي المختلف�����ة الم�����دني المجتم�����ع لمنظم�����ات منتظم�����ینال م�����وظفینال یعتب�����رون ال�����ذین والمش�����رفین
 دلة.األ وجمع رائدةال السبعة للقطاعات األساسیة الخدمات تقدیم وحدات

 
 ض������د الم������دني المجتم������ع منظم������ات تح������الف لم������وظفي الس������فر یفوتك������ال الی������ومي الب������دل فق������ط المش������روع یق������دم وفوس������ .50

 م�����وظفي وق�����ت أج�����ور م�����ولی ل�����ن لمش�����روعا أن كم�����ا المش�����روع. لھ�����ذا المختلف�����ة األنش�����طة عل�����ى یعمل�����ون ذینال����� الفس�����اد
 اإلض�����افي. والعم�����ل المرتب�����ات ذل�����ك ف�����ي بم�����ا األش�����كال، م�����ن ش�����كل ب�����أي الفس�����اد ض�����د الم�����دني المجتم�����ع منظم�����ات تح�����الف

 روات�������بھم حالی�������ا تغط�������ي نال�������ذی الح�������الیین الم�������وظفین التح�������الف داخ�������ل الم�������دني المجتم�������ع منظم�������ات تس�������تخدم وس�������وف
 التش������غیل نفق������ات أیض������ا المش������روع یم������ول س������وفو ذل������ك. إل������ى وم������ا بھ������م الخاص������ة اإلض������افي العم������ل س������اعات وأج������ور

 دیوالفی����� ك�����امیرات إیج�����ارو العم�����ل ورش مث�����ل الفس�����اد ض�����د الم�����دني المجتم�����ع منظم�����ات تح�����الف أنش�����طة لتنفی�����ذ األخ�����رى
 ق������درات بن������اء الیفتك������ أیض������ا س������یتحمل المش������روع أن كم������ا .ذل������ك إل������ى وم������ا الس������یارات إیج������ارو الجتماع������اتا قاع������اتو

  .الفساد ضد المدني المجتمع منظمات تحالف موظفي
 

 ض�����د الم�����دني المجتم�����ع منظم�����ات تح�����الف ألنش�����طة أع�����اله الم�����ذكورة التك�����الیف المش�����روع إدارة وح�����دة تغط�����ي وس�����وف .51
 وح�����دة ب�����ین إلی�����ھ التوص�����ل تمی����� مس�����بق اتف�����اق ھن�����اك یك�����ون س�����وفو لمش�����روع.با الخاص�����ة التش�����غیل تك�����الیف م�����ن الفس�����اد

 وس�������فر الی�������ومي لب�������دلل ح�������دةالو أس�������عار بش�������أن الفس�������اد ض�������د الم�������دني المجتم�������ع منظم�������ات تح�������الفو المش�������روع إدارة
 عام. اعاجتم أو تشاوریة عمل ورشة تنظیمل الوحدة تكلفة عن فضال المدني المجتمع منظمات موظفي

  
 إدارة وح������دةل الم������الي والم������دیر الم������دني المجتم������ع منظم������ات منس������ق عل������ى االئتمانی������ة المخ������اطر إدارة مس������ؤولیة تق������ع .52

 ش�����ھریة نص�����ف مطالب�����ة میتق�����دب الفس�����اد ض�����د الم�����دني المجتم�����ع منظم�����ات تح�����الف س�����كرتاریة تق�����وم وس�����وف المش�����روع.
 ھ�����ذه م�����ن التحق�����ق س�����یتمو األعض�����اء. ألھلی�����ةا الجمعی�����ات م�����وظفي قب�����ل م�����ن األدل�����ة جم�����ع عل�����ى المترتب�����ة النفق�����ات لتغطی�����ة

 ھ�����ذه وأثن�����اء الم�����الي. المس�����ؤول ال�����ى مص�����ادقتھ رفعس�����ی ال�����ذي الم�����دني المجتم�����ع منظم�����ات منس�����ق قب�����ل م�����ن طالب�����اتالم
 )%15( عش������وائیةال تفت������یشال عملی������ات م������ن األدن������ى الح������د الم������دني المجتم������ع منظم������ات منس������ق یج������ري س������وف المطابق������ة،

 ص�������رفو المطالب�������ات مراجع�������ةب ةالمالی������� اإلدارة مس�������ؤول یق�������وم وس�������وف المطالب�������ات. حةص������� لض�������مان المی�������دان ف�������ي
 ش�����ك أي لدی�����ھ ك�����ان وإذا .اقتناع�����ھ ح�����ال ف�����ي المطالب�����ة مبل�����غ الفس�����اد ض�����د الم�����دني المجتم�����ع منظم�����ات تح�����الفل المب�����الغ

 تمنظم�����ا تح�����الف م�����ن توض�����یحا س�����تطلب ب�����دوره ال�����ذيو التنفی�����ذي الم�����دیر ب�����إبالغ یق�����وم فس�����وف ،مطالب�����ةال ص�����حة ح�����ول
 الم������دیر یقتن������ع ل������م إذاو اقتناع������ھ. ح������ال ف������ي المطالب������ة مبل������غ بص������رف ق������رارال واتخ������اذ الفس������اد ض������د الم������دني المجتم������ع
  نھائیا. یةالتوجیھ لجنةال قرار ویكون قرار.ال التخاذ التوجیھیة اللجنة الى الموضوع فسیحیل التنفیذي،

  
 إط�����ار ف�����ي ألنش�����طةا فعالی�����ةل الالزم�����ة مواتی�����ة بیئ�����ة خل�����قی ال�����دولي للبن�����ك األخ�����رى المش�����اریع م�����ع المش�����روع تكام�����ل .53

 تحس������ین إل������ى یھ������دف م2011 ین������ایر ف������ي البن������ك م������ن المم������ول ةالعام������ المالی������ة تح������دیث مش������روع دأب������ المش������روع. ھ������ذا
 خ�����الل م�����ن الش�����فافیة تعزی�����ز أج�����ل م�����ن المش�����روع ھ�����ذا یعم�����لو .ام�����ةالع األم�����وال إدارة ف�����ي والمس�����اءلة والكف�����اءة الش�����فافیة

 میزانی������ة وإع������داد اس������تباقیة بص������ورة المالی������ة بیان������اتلا ع������ن اإلفص������اح بھ������دف المالی������ة وزارةل������ الكترون������ي موق������ع إنش������اء
 إدارة نظ������ام إنش������اء عل������ى حالی������ا المش������روع یعم������ل الكف������اءة، لتعزی������زو المالی������ة. المعلوم������ات وح������دة وإنش������اء الم������واطن

 ونظ������ام داتالتعھ������ رقاب������ة نظ������ام مث������ل التجاری������ة العملی������ات وتحس������ین وإنش������اء )،IFMIS( المتكام������ل المالی������ة معلوم������اتال
 للرقاب������ة المرك������زي جھ������ازلل المؤسس������یة الق������درات بن������اء عل������ى حالی������ا یعم������ل فإن������ھ المس������اءلة، لتعزی������زو النقدی������ة. إدارة



22 
 

 نظ�������ام وإنش�������اء ،والمزای�������دات للمناقص�������ات العلی�������ا اللجن�������ةو المناقص�������ات عل�������ى للرقاب�������ة العلی�������ا الھیئ�������ةو والمحاس�������بة
  الحكومة. أعمال في المساءلة تعزیز في المفقودة الحلقات سدی أن مشروعال ذاھ شأن ومن .ةالداخلی مراجعةال

  
 إل�����ى یس����عى ال�����ذي االنتق����الي، الص����ندوق إط�����ار ف����ي الم����دني المجتم�����ع منظم����ات مش�����روع تنفی����ذ م����ؤخرا البن�����ك ب����دأ وق����د .54

 دیمق�����وت الحكوم�����ة، تق�����دمھا الت�����ي لتل�����ك مكمل�����ة ح�����ددةم خ�����دمات تق�����دیمل أكب�����ر اتق�����درب الم�����دني المجتم�����ع منظم�����ات تزوی�����د
 منظم������ات تح������الف یتع������اون س������وفو .تھومش������ارك الم������واطن رأي ش������جیعوت مس������تقل ط������رف قب������ل م������ن المتابع������ة خ������دمات
 المشروع. ھذا إطار في لةالعام األھلیة الجمعیات مع الفساد ضد المدني المجتمع

  
 الھیئ������ة أنش������طة ومراقب������ة وتنس������یق عل������ى لإلش������راف وذل������ك المش������روع لتس������ییر توجیھی������ة لجن������ة إنش������اء ت������م وق������د .55

 الع�������ام المف�������وض مكت�������بو الفس�������اد ض�������د الم�������دني المجتم�������ع منظم�������ات تح�������الفو الفس�������اد لمكافح�������ة العلی�������ا الوطنی�������ة
 الھیئ������ة رئیس������ة وھ������م أعض������اء س������بعة م������ن المش������روع لتس������ییر التوجیھی������ة اللجن������ة وتتك������ون الع������دل. وزارةو للمعلوم������ات

 لمكافح������ة العلی������ا الوطنی������ة الھیئ�����ة م������ن ك������ال م������ن وعض�����وین التوجیھی������ة لجن������ةل ارئیس������ الفس�����اد لمكافح������ة العلی������ا الوطنی�����ة
 الع������دل. وزارة ع�����ن ن�����دوبوم للمعلوم������ات الع�����ام المف�����وضو ،الفس������اد ض�����د الم�����دني المجتم������ع منظم�����ات تح�����الفو الفس�����اد

 نش������طةاأل خط������ة عل������ى للموافق������ة س������نوي نص������ف أس������اس عل������ى منتظم������ة اجتماع������ات التوجیھی������ة اللجن������ة تعق������د وس������وف
  فیھا. المحرز التقدم ومتابعة ورصد

  
 المالی������ة إلدارةل������ تقییم������ات إج������راء طری������ق ع������ن ائتم������اني منظ������ور م������ن الواجب������ة العنای������ة دراس������ة تنفی������ذ ت������م وق������د .56

 م�������ع المش�������روع إدارة وح�������دةل المش�������تریاتو المالی�������ة دارةل�������إل المقترح�������ة الترتیب�������ات ع�������ن راض والبن�������ك والمش�������تریات
 القدرات.ب الصلة ذات الضعف نقاط لمعالجة المخاطر حدة من لتخفیفل مقترحة تدابیر

 
 المشروع في المصلحة أصحاب تقییم

  
 منظم������ات تح������الفو الفس������اد لمكافح������ة العلی������ا الوطنی������ة الھیئ������ة م:ھ������ المش������روع ف������ي ینالرئیس������ی المص������لحة أص������حاب .57

 ال�����ى إض�����افة الع�����دل ووزارة الع�����ام النائ�����ب ومكت�����ب للمعلوم�����ات الع�����ام المف�����وض مكت�����بو الفس�����اد ض�����د الم�����دني المجتم�����ع
 الفس�����اد مكافح�����ةو الش�����فافیة عم�����ل خط�����ة إع�����داد ف�����ي أساس�����یا دورا لھ�����م وجم�����یعھم .البرن�����امج لھ�����ذا الرئیس�����یین المنف�����ذین
 رئ������یس لع������ب وق������د المش������روع. ھ������ذا وتص������میم لفك������رة واألس������اس الفق������ري العم������ود تمث������ل والت������ي بالحكوم������ة الخاص������ة
 الش������فافیة عم�����ل خط������ة عل�����ى ال�����وزراء مجل������س ص�����ادقةم ف�����ي رئیس������یا دورا ال�����وزراء لمجل�����س الع������ام واألم�����ین ال�����وزراء

 – جم������اعباإل الفس������اد ومكافح������ة الش������فافیة عم������ل خط������ة عل������ى ال������وزراء مجل������س ص������ادق وق������د ھ������ذا .الفس������اد ومكافح������ة
 .ادعمھ على االعتماد یمكن كمجموعة

  
 النتائج وتقییم رصد  )ب(

 
 الھ������دفب المرتبط������ة الرئیس������یة المؤش������رات أس������اس عل������ى وتقییمھ������ا المقت������رح المش������روع نت������ائج رص������د ی������تم وفس������ .58

 وج������ھ عل������ىو المش������روع. مكون������ات م������ن مك������ون ك������ل ف������ي والتقی������یم المتابع������ة آلی������ة دم������ج وس������یتم للمش������روع. االنم������ائي
 اس����تخدامھ ت����م يذوال���� فائق����ة بعنای����ة ھغتاص����ی تم����ت لنت����ائجل إط����ار عل����ى بن����اء بأكمل����ھ المش����روع تص����میم ت����م ق����دف التحدی����د،

 للمش�����روع، االنم�����ائي والھ�����دف مكون�����اتال ب�����ین منطق�����ي طب�����را لض�����مان ك�����أداة العمی�����ل م�����ع التقی�����یم مناقش�����ات جمی�����ع ف�����ي
 للمش�������روع االنم�������ائي الھ�������دف مؤش�������رات جمی�������ع تعتب�������رو للقی�������اس. وقابل�������ة ص�������لة ذات المؤش�������رات أن لض�������مان لكوك�������ذ

 الكام�����ل النت�����ائج إط�����ار ع�����رض ت�����مو المعنی�����ة. الوح�����دات م�����ع مش�����ترك اجتم�����اع ف�����ي ھ�����دافاأل تحدی�����د وت�����م دولی�����ا. مقبول�����ة
 ت������م الت������ي األھ������داف تحقی������قب االلت������زام ت������مو ةالمعنی������ ال������وزارات ووك������الء ن������واب عل������ى المس������توى رفی������ع اجتم������اع ف������ي

 ف�����ي عض�����وا ال�����دولي للبن�����ك ت�����ابع والتقی�����یم المتابع�����ة خب�����راء أح�����د وك�����ان المعنی�����ة. الوح�����دات جمی�����ع بمش�����اركة وض�����عھا
 أص������حاب جمی������ع م������ع تش������اركیة بطریق������ة والتقی������یم متابع������ةلل نظ�����ام وض������عب الش������خص ھ������ذا یق������وم وس������وف التقی������یم. بعث�����ة

 التوجیھی�������ة اللجن������ةب الخاص������ة تل������ك ذل�������ك ف������ي بم������ا جمی������علل والتقی������یم المتابع�������ة تق������اریر بتص������میم یقوموس������ المص������لحة
 دع�����م فری�����ق ف�����ي عض�����وا ال�����دولي لبن�����كل والتقی�����یم المتابع�����ة خبی�����ر یبق�����ى س�����وفو س�����نوي. رب�����ع أس�����اس عل�����ى للمش�����روع

 منتظم. أساس على النتائج إطار ضعول دقیقةال مراجعةالو استمرار لضمان التنفیذ
 

 االستدامة  )ج(
  

 بمواص������لة تلت������زمو المش������روع زم������ام )الفس������اد لمكافح������ة العلی������ا الوطنی������ة الھیئ������ة( للمش������روع المنف������ذة الوكال������ة تمتل������ك .59
 ال�����دیھ أن كم�����ا القانونی�����ة. مھامھ�����ا یمث�����ل ذل�����ك ك�����ون المش�����روع م�����دة انتھ�����اء بع�����د حت�����ى وسیاس�����اتھ المش�����روع أنش�����طة

 دع������م إل������ى المش������روع ھ������ذا ویھ������دف ئ������ھ.انتھا بع������د حت������ى المش������روع مب������ادرات مواص������لةل والمؤسس������یة الفنی������ة الق������درات
 ھ�����ذه خ�����اللو س�����نوات. ث�����الث ةدلم����� تس�����تمر الت�����ي نتقالی�����ةاال المرحل�����ة خ�����الل المس�����اءلةو الش�����فافیة تعزی�����ز ف�����ي وم�����ةالحك
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 الفس������اد لمكافح������ة العلی������ا الوطنی������ة الھیئ������ة س������تتأس وق������د جدی������د. برلم������ان وانتخ������اب جدی������د دس������تور كتاب������ة س������یتم الفت������رة،
 م�����دة انتھ����اء بع����د حت����ى أجلھ�����ا م����ن أنش����ئت الت����ي مھامھ�����ال وفق����ا العم����ل واص����لت وفوس����� الفس����اد مكافح����ة ق����انون بموج����ب
 الحكومة. من بدعم وذلك المشروع

 
V. التخفیف وتدابیر الرئیسیة المخاطر 

 ملخص جدول المخاطر تصنیف  )أ(

 یلي: كما ھي التقییم وقت في المخاطر تصنیفات .60
 

 التصنیف المخاطر

 كبیرة المصلحة أصحاب مخاطر

   المنفذة الجھة مخاطر

 كبیرة القدرات - 

 معتدل وكمةالح - 

   المشروع مخاطر

 معتدل تصمیمال - 

 صلة ذات غیر والبیئیة االجتماعیة المخاطر - 

 معتدل المانحة والجھات البرنامج - 

 معتدل واالستدامة التسلیم متابعة

 كبیرة الشامل التنفیذ مخاطر

  
  

 الشاملة المخاطر تصنیف شرح  )ب(

 ال������وطني الح������وار م������ؤتمر مخرج������ات تنفی������ذ زم������ام الحكوم������ة ت������وليل الع������الي والمس������توى القوی������ة القی������ادة ال������ى لنظرب������ا .61
 للمش������روع المنف������ذة الرئیس������یة الوك������االت جمی������ع ف������إن ،الفس������اد ومكافح������ة الش������فافیةب الخاص������ة العم������ل خط������ة ع������ن فض������ال
 الع�������دل وزارةو الفس�������اد ض�������د الم�������دني المجتم�������ع منظم�������ات تح�������الفو الفس�������اد لمكافح�������ة العلی�������ا الوطنی�������ة الھیئ�������ة وھ�������ي

 ف������ي كام������ل بش������كل ش������اركت القانونی������ة الش������ؤون وزارةو الع������ام النائ������ب مكت������بو للمعلوم������ات الع������ام المف������وض مكت������بو
 ھ������ذا إدراج عل������ى ال������دولي والتع������اون التخط������یط وزارة وافق������ت وق������د المش������روع. ھ������ذا وتص������میم تص������ور ورق������ة وض������ع

 االنتقالي. صندوقال إطار في أولویاتھا ضمن المشروع
 

 لك������ن م������ؤخرا الفس������اد لمكافح������ة العلی������ا الوطنی������ة الھیئ������ة ف������ي المش������روع إدارة وح������دة إنش������اء ت������م فق������د ذل������ك، وم������ع .62
 الوطنی�����ة الھیئ�����ة أن ح�����ین وف�����ي یض�����اوأ العم�����ل. لفھ�����م الوق�����ت بع�����ض إل�����ى حت�����اجونوی اتالق�����در ال�����ى یفتق�����رون موظفیھ�����ا

 م����ع العم����ل تنس����یق علیھ����ا تع����ینی وفس����ف المش����روع، لھ����ذا المنف����ذة الرئیس����یة الجھ����ة تك����ون س����وف الفس����اد لمكافح����ة العلی����ا
 وزارةو للمعلوم������ات الع������ام المف������وض مكت������بو الفس������اد ض������د الم������دني المجتم������ع منظم������ات تح������الف مث������ل أخ������رى جھ������ات
 عل�������ى للرقاب�������ة العلی�������ا الھیئ�������ةو المالی�������ة وزارةو والتأمین�������ات المدنی�������ة الخدم�������ة وزارة القانونی�������ة الش�������ؤون وزارةو الع�������دل

 تتمت�������ع جمیعھ�������ا الجھ�������ات وھ�������ذه .والمحاس�������بة للرقاب�������ة المرك�������زي والجھ�������از للمناقص�������ات العلی�������ا اللجن�������ةو المناقص�������ات
 تك�����ون أن یمك�����ن وبالت�����الي .الفس�����اد لمكافح�����ة العلی�����ا الوطنی�����ة لھیئ�����ةل اإلداری�����ة الرقاب�����ة إط�����ار وخ�����ارج كبی�����رة بص�����الحیات

 وتفتق�����ر الفس�����اد لمكافح�����ة العلی�����ا الوطنی�����ة الھیئ�����ة رئیس�����ة یرأس�����ھا توجیھی�����ة لجن�����ة توجیھ�����ات تح�����ت لعم�����لل مقاوم�����ة ھن�����اك
 التنفیذ. في تأخیر إلى تؤدي أن یمكن وھذا البرنامج. تنفیذ في الكافي الدعم إلى أیضا

  
 تل����ك م����ن مقاوم����ة ھن����اك تك����ون أن مك����نوی .العلی����ا ناص����بالم ف����ي كبی����ر فس����اد وج����ود المختلف����ة اتالتقییم���� تأظھ����ر وق����د .63

 أیض������ا وھن������اك الفس������اد. لمكافح������ة والتنظیم������ي الق������انوني اإلط������ار ف������ي المقترح������ة التش������ریعیة اإلص������الحات تج������اه الجھ������ات
  .المعلومات الى الوصول حقو الفساد مكافحة قوانین تنفیذ في أیضا المقاومة ھذه لوجود كبیر احتمال

 
  .هكبیر تعتبر المشروع تنفیذ مرحلة إطار في شاملةال المخاطر تقییم فإن وبالتالي .64
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VI. المسبق التقییم ملخص 

 والمالي االقتصادي التحلیل  )أ(

 الفس������اد لمكافح������ة الوطنی������ة االس������تراتیجیة تنفی������ذ ف������ي رقابی������ةال المؤسس������ات ق������درات بن������اء خ������الل م������ن اإلنم������ائي: األث������ر .65
 تحس�����ین ف�����ي مش�����روعال ھ�����ذا سیس�����ھم ،المعلوم�����ات ال�����ى الوص�����ول ح�����ق ق�����انونو والش�����فافیة الفس�����اد مكافح�����ة عم�����ل خط�����ةو

 للمش�����روع ش�����املال الم�����الي األث�����ر یك�����ون أن الم�����رجح م�����ن وبالت�����الي الم�����وارد. تس�����رب ف�����رص لتقلی�����ل التجاری�����ة العملی�����ات
 أن�����ھ إال المش�����روع، ھ�����ذال والم�����الي االقتص�����ادي األث�����ر قی�����اس ص�����عوبة م�����ن ال�����رغم عل�����ىو كك�����ل. للمجتم�����ع بالنس�����بة اإیجابی�����

 وم�����ن الوطنی�����ة. التنمی�����ة عل�����ى وض����ار س�����لبي ت�����أثیر لھ�����ا والفس����اد الش�����فافیة انع�����دام أن واس�����ع نط����اق عل�����ى ب�����ھ المس�����لم م����ن
 وم�����ن لدول�����ة.ا وش�����رعیة ق�����درة ویض�����عف ةالعام����� المؤسس�����ات ف�����ي الش�����عب ثق�����ة یق�����وض الفس�����اد ف�����إن السیاس�����یة، الناحی�����ة
 االلتزام�����ات تنفی�����ذ ف�����ي حتی�����الاال عل�����ى عش�����جیو األعم�����ال ممارس�����ة تكلف�����ة م�����ن یزی�����د الفس�����اد ف�����إن ،ةقتص�����ادیاال الناحی�����ة

 النم�������و وی�������ؤخر ةاألجنبی������� اتاالس�������تثمار یش�������جع الو ھاوھ�������در الم�������وارد تخص�������یص س�������وء إل�������ى ؤديوی������� التعاقدی�������ة،
 لخ������دماتا أث�����ر تق�����ویضو اتالخ�����دم س�����وء ف�����ي یتس�����بب الفس������اد ف�����إن االجتماعی�����ة، الناحی�����ة وم�����ن والتنمی�����ة. االقتص�����ادي
 المجتم�����ع. ف�����ي االجتماعی�����ة الت�����وترات م�����ن ویزی�����د الم�����واطنین ب�����ین س�����اواةالم ع�����دم أیض�����ا ف�����اقمی أن�����ھ كم�����ا االجتماعی�����ة.

 م������ن لتخفی������فا بھ������دف المس������اءلة لتعزی������ز آلی������ات الیمنی������ة الحكوم������ة وض������عت أع������اله، الم������ذكورة النت������ائج ض������وء ف������يو
 المس�����اءلة الرقابی�����ة/ المؤسس�����ات ق�����درات وتحس�����ین الھ�����دف. ھ�����ذا تحقی�����ق ف�����ي یص�����ب المش�����روع وھ�����ذا الفس�����اد ومحارب�����ة

 منظم�������ات تح�������الفو الع�������دل وزارة للمعلوم�������ات، الع�������ام المف�������وض مكت�������ب ،الفس�������اد لمكافح�������ة العلی�������ا الوطنی�������ة الھیئ�������ة(
 مكافح�����ة ق�����انون وتطبی�����ق المعلوم�����ات عل�����ى والحص�����ول الش�����فافیة تحس�����ین إل�����ى س�����یؤدي )الفس�����اد ض�����د الم�����دني المجتم�����ع
 م�����ن الت�����ي الحكوم�����ة معلوم�����ات إل�����ى الوص�����ول م�����ن أكب�����ر ق�����در مل�����دیھ س�����یكون والش�����ركات الم�����واطنین ان كم�����ا الفس�����اد.
 العام������ة النفق������ات إجم������الي ق������در الفس������اد. مكافح������ة ف������ي الم������واطنین إش������راك وبالت������الي ،الحكوم������ة محاس������بة یمك������ن خاللھ������ا

 ملی��������ار 12.912( یع��������ادل م��������ا (أي لایر ملی��������ون 2,766,999 بمبل��������غ م2013 س��������نة لمیزانی��������ة وفق��������ا الیمنی��������ة للحكوم��������ة
 المقبل������ة. خم������سال الس������نوات ف������ي س������نویا دوالر ملی������ار 15-13 م������ن یق������رب م������ا ح������دود ف������ي بق������ىت أن ویتوق������ع دوالر)

 احت������واء خ������الل م������ن المتوس������ط الم������دى عل������ى ٪0.5 بنس������بة الع������ام اإلنف������اق خف������ض ف������ي المش������روع س������اھم وإن حت������ىو
 ف�����ي أمریك�����ي دوالر ملی�����ون 75 – 65 ح�����دود ف�����ي كونتس����� المش�����روع ھ�����ذا فوائ�����د ف�����إن الفس�����اد، بس�����بب الم�����وارد تس�����رب
 المؤسس�������ات اتق�������در تعزی�������ز إن دوالر. ی�������ونمل 6 البالغ�������ة المش�������روع تكلف�������ة فأض�������عا عش�������رة یع�������ادل م�������ا أي الس�������نة

 األنظم�����ة وإقام�����ة المؤسس�����یة الق�����درات بن�����اء عل�����ى یرك�����ز المش�����روع ونك����� مس�����تدامة تك�����ون س�����وف المس�����تھدفة الرقابی�����ة
 المعلومات. إدارةو القرارات اتخاذ عملیة لدعم الرئیسیة

 
 ی������تم أو تحق������قت أن الغال������ب) ف������ي (أو یمك������ن ال الت������ي القض������ایا م������ن مجموع������ة م������ع المش������روع یتعام������ل .الع������ام المب������رر .66

 دور نط�������اق ض�������من تق�������ع المس�������اءلةالرقابیة/ لمؤسس�������اتا ق�������درات بن�������اءف الحك�������ومي. العم�������ل خ�������الل م�������ن إال تنفی�������ذھا
 الش������راكة نط�����اق أن ال������ى إض�����افة الخ�����اص القط������اع م�����ن الم�����الي ال������دعم تقب�����ل أن یمك�����ن ال المؤسس������ات ھ�����ذهو الحكوم�����ة.

 الخ�����اص للقط�����اع متكافئ�����ة ف�����رص ت�����وفیر ف�����ي یس�����ھم وفس����� المش�����روع وھ�����ذا مح�����دودة. والخ�����اص الع�����ام القط�����اعین ب�����ین
 ھ�����ذا أنش�����طة تنفی�����ذ یمك�����ن ال أن�����ھ بال�����ذكر الج�����دیر وتنافس�����یة. مفتوح�����ة بیئ�����ة ف�����ي الحكومی�����ة العق�����ود عل�����ى التن�����افس ف�����ي

 .الحكومي االستثمار خالل من إال المشروع
 

 األوس������ط للش������رق االنتق������الي الص������ندوق إط������ار ف������ي المقت������رح مش������روعال تموی������ل ی������تم وفس������ .لبن������كل المض������افة القیم������ة .67
 العلی������ا الوطنی������ة الھیئ�����ة ق������درات بن�����اء خ������الل وم�����ن .المؤقت������ة االس�����تراتیجیة مب������ادئ م�����ع یتواف������ق ھ�����وو أفریقی������ا وش�����مال

 ش�����أنھا م�����ن الت�����يو والمس�����اءلة الش�����فافیة مس�����توى یتع�����زز وفس����� للمعلوم�����ات، الع�����ام المف�����وض ومكت�����ب الفس�����اد لمكافح�����ة
 المجتم�����ع منظم�����ات تح�����الف دع�����م نأ كم�����ا التنافس�����یة. والق�����درة صالخ�����ا القط�����اع لنم�����و مواتی�����ة بیئ�����ة خل�����ق ف�����ي تس�����ھم أن

 الخ�����اص المش�����اركة إط�����ار م�����ع یتواف�����ق المش�����روع أن كم�����ا الم�����واطن. مش�����اركة تحس�����ین ف�����ي س�����ھمسی الفس�����اد ض�����د الم�����دني
 والمس������اءلة الش������فافیة ت������دابیر خ������الل م������ن ك������م"الح "تعزی������ز عل������ى ش������ددی ال������ذيو أفریقی������ا وش������مال األوس������ط بالش������رق

 الم������وارد جل������ب ال������دولي البن������ك یت�����ولى وس������وف أفعالھ������ا. ع������ن للمس������اءلة تخض�����ع مس������تجیبة دول������ة خل������ق ف������ي للمس�����اعدة
 6 باس�����تثمار س�����محی ال الحكوم�����ة موازن�����ة ف�����ي المتزای�����د عجزف�����ال الحكوم�����ة. إلی�����ھ تفتق�����ر م�����ا وھ�����ذا الفنی�����ة والخب�����رة المالی�����ة

 تمل�������ك ال الحكوم�������ة أن إال مت�������وفرة األم�������وال كان�������ت وإن حت�������ىو المؤسس�������ات. ھ�������ذه اتق�������در بن�������اء عل�������ى دوالر ی�������ونمل
 المالی�����ة الذم�����ة إق�����رار نظ�����امب یتعل�����ق فیم�����ا وخصوص�����ا واس�����عة، دولی�����ة خب�����رة یمتل�����ك فالبن�����ك ب�����ذلك. للقی�����ام الفنی�����ة الخب�����رة
 بص������ورة ةالمس������اعد البن������ك فری������ق یق������دم وس������وف الم������دني. المجتم������ع ومش������اركة المعلوم������ات إل������ى الوص������ول ف������ي والح������ق
 مانح�����ة جھ�����ات أیض�����ا ھن�����اك البن�����ك مش�����اركة م�����عو فعال�����ة. بطریق�����ة لھ�����ا المخط�����ط األنش�����طة تنفی�����ذ ف�����ي لحكوم�����ةل مس�����تمرة
 للتع�������اون األلمانی�������ة الوكال�������ةو البریطانی�������ة الدولی�������ة التنمی�������ة وزارةو الدولی�������ة للتنمی�������ة األمریكی�������ة الوكال�������ة مث�������ل أخ�������رى
 أعم�����ال ج�����دول تنفی�����ذ ف�����ي لحكوم�����ةل دعمال����� أیض�����ا تق�����دم لعربی�����ةا والص�����نادیق اإلنم�����ائي المتح�����دة األم�����م برن�����امجو ال�����دولي
 الجانب. ھذا في استثماراتھم تعزیز إلى ذلك یؤدي أن أیضا ویتوقع والمساءلة الشفافیة
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 الفني التحلیل   )ب(

 للمع�������اییر التكنولوجی�������ا اختی�������ار یخض�������ع وس�������وف الدولی�������ة الممارس�������ات أفض�������ل م�������ع المش�������روع تص�������میم یتواف�������ق .68
 وك�����ذلك متطلب�����اتال تلبی�����ة عل�����ى المس�����تفیدین ق�����درة أس�����اس عل�����ى الوطنی�����ة الفنی�����ة المع�����اییر وك�����ذا القائم�����ة التكنولوجی�����ة

 بتكنولوجی�����ا یتعل�����ق فیم�����ا المش�����روع أنش�����طة مس�����توى عل�����ى المناس�����بة الفنی�����ة الق�����درات بن�����اءف والص�����یانة. التش�����غیل تك�����الیف
 فع������ال رق������ابي نظ������ام عم������ل لض������مان ض������روریا أم������را تك������ون وفس������ عوالمش������ر إدارة ف������إن المالی������ة واإلدارة المعلوم������ات

 .العام القطاع في
 

 المالیة اإلدارة  )ج(

 المخاطر: حدة من للتخفیف المقترحة التالیة للتدابیر االمتثال بالفعل تم فقد ،المالیة اإلدارة تقییم لىع بناء .69
i. ت�����وظیفھم ت�����م المالی�����ة إلدارةل����� الم�����ؤھلین ینم�����وظفال ت�����وفیر ذل�����ك ف�����ي بم�����ا المش�����روع دارةإل جدی�����دة وح�����دة إنش�����اء 

  الدولي. لبنكل مقبولة مرجعیة شروط على وبناء تنافسي أساس على
ii. الدولي لبنكل مقبولة مرجعیة شروط أساس على مقبول آلي يمحاسب نظام وتنصیب شراء.  

iii. إلدارةل������ دلی������ل بإع������داد المش������روع إدارة وح������دة قام������ت حی������ث داخلی������ةال للرقاب������ة كافی������ة إجراءاتب������ االحتف������اظ 
 العملیات. دلیل من كجزء وذلك الدولي للبنك مقبول لیةالما

 
 الھیئ������ة ض������من انش������ائھا ت������م الت������ي المش������روع إدارة وح������دة ع������اتق عل������ى للمش������روع المالی������ة اإلدارة مس������ؤولیة تق������ع .70

 م�����ن بھ�����ا یتص�����ل وم�����ا المش�����روع إدارة ع�����ن مس�����ؤولة تك�����ون س�����وف وح�����دةال وھ�����ذا .الفس�����اد لمكافح�����ة العلی�����ا الوطنی�����ة
 لمكافح�������ة العلی������ا الوطنی������ة الھیئ�������ة ف������ي المش������روع دارةإل جدی�������دة وح������دة إنش������اء إن والمش�������تریات. المالی������ة اإلدارة مھ������ام

 المث�����ال س�����بیل (عل�����ى الفس�����اد لمكافح�����ة العلی�����ا الوطنی�����ة الھیئ�����ة ف�����ي المالی�����ة اإلدارة مخ�����اطر م�����ن خف�����فی س�����وف الفس�����اد
 ف�����ي الیدوی�����ة الس�����جالت باس�����تخدام الداخلی�����ة الرقاب�����ة إج�����راءات توثی�����ق ض�����عف ،المالی�����ة اإلدارة م�����وظفي ق�����درات ض�����عف
 قب������ل م������ن الفس������اد لمكافح������ة العلی������ا الوطنی������ة الھیئ������ةب الخاص������ة المالی������ة الس������جالت مراجع������ة وع������دم ةیالمحاس������ب القی������ود

 لمكافح�������ة العلی�������ا الوطنی�������ة الھیئ�������ةب المش�������روع إدارة وح�������دة تت�������ولى وس�������وف ).والمحاس�������بة للرقاب�������ة المرك�������زي الجھ�������از
 م������ن التق������اریر وإع������داد المحاس������بیة القی������ود :المث������ال س������بیل (عل������ى للمش������روع المالی������ة اإلدارة جوان������ب كاف������ة رةادا الفس������اد
 االحتف�����اظ س�����یتمو ص�����رف).ال عملی�����ة وإدارة إلج�����راءاتل مقب�����ول دلی�����ل عل�����ى بن�����اء آل�����ي محاس�����بي نظ�����ام اس�����تخدام خ�����الل

 اع������داد خالل������ھ م������ن س������یتم ذيوال������ ،آل������ي يمحاس������ب نظ������ام باس������تخدام المش������روع إدارة وح������دة ف������ي المحاس������بیة الس������جالتب
 جنب������ا التق������اریر ھ������ذه وت������دقیق اس������تعراض وس������یتم .عوالمش������ر س������اباتبح الخاص������ة الفص������لیة المرحلی������ة المالی������ة التق������اریر

 یخت������اره مس������تقل خ������ارجي ق������انوني محاس������ب قب������ل م������ن بالمش������روع الخاص������ة الس������نویة المالی������ة الق������وائم م������ع جن������ب ال������ى
 علیھا. متفق مرجعیة نقاط أساس على الدولي البنك ھعلی ویوافق والمحاسبة للرقابة المركزي الجھاز

  
 ل�����دى مریك�����ياأل دوالربال����� ومنفص�����ل مخص�����ص حس�����اب ف�����تح ی�����تم س�����وف المش�����روع، لتنفی�����ذ م�����والاأل ت�����وفر لض�����مانو .71

 إدارت������ھ. الفس������اد لمكافح������ة العلی������ا الوطنی������ة الھیئ������ة إط������ار ف������ي المش������روع إدارة وح������دة تت������ولى الیمن������ي المرك������زي البن������ك
 طل�����ب أول اس�����تالم قب�����ل ال�����دولي البن�����ك إل�����ى لتوقیع�����اتھم نم�����اذج م�����ع ب�����التوقیع المخ�����ولین األش�����خاص أس�����ماء تق�����دیم تموس�����ی

 ت�����تم الیمن�����ي المرك�����زي البن�����ك ل�����دى الیمن�����ي بالری�����ال محل�����ي تش�����غیلي حس�����اب ف�����تح س�����یتم ذل�����ك، إل�����ى باإلض�����افة س�����حب.
 م�����ن الس�����حب وی�����تم .الفس�����اد لمكافح�����ة العلی�����ا الوطنی�����ة الھیئ�����ةب المش�����روع إدارة وح�����دة قب�����ل م�����ن منفص�����ل بش�����كل إدارت�����ھ

 االستش�������اریة والعق�������ود اإلض�������افیة التش�������غیل وتك�������الیف لت�������دریببا الخاص�������ة نفق�������اتال لس�������داد المحل�������ي الحس�������اب ھ�������ذا
 یوق������ع اتبش������یك الحس������اب ھ������ذا م������ن الس������حب وی������تم الواح������د، للعق������د أمریك������ي دوالر 2500 تتج������اوز ال الت������ي ص������غیرةال

  .المشروع إدارة وحدةب المالیة رةاإلدا مدیرو المشروع إدارة وحدة مدیر علیھا
  

 ال������دولي للبن������ك التوجیھی������ة للمب������ادئ وفق������ا المش������روع أم������وال عائ������دات ص������رف ی������تم وفس������ :األم������وال ص������رف ترتیب������ات .72
 بالص�����رف الخاص�����ة المع�����امالت إتب�����اع وس�����یتم الص�����رف. خط�����اب ف�����ي المب�����ین النح�����و عل�����ى األم�����وال بص�����رف الخاص�����ة

 اس�����تمارة اس�����تخدام خ�����الل م�����ن المنح�����ة حس�����اب م�����ن ال�����دفع طلب�����ات تب�����دأ س�����وف ،ی�����ھعل وبن�����اء المش�����روع. ھ�����ذا إط�����ار ف�����ي
 طلب�����ات كاف�����ة تش�����مل وس�����وف .المخص�����ص الحس�����اب م�����وارد وتجدی�����د الس�����داد أو المباش�����ر لل�����دفع س�����واء الس�����حب طل�����ب

 الحس�����اب م�����وارد وتجدی�����د الس�����داد لغ�����رض لنفق�����اتل التفص�����یلي كش�����فال ذل�����ك ف�����ي بم�����ا المناس�����بة المؤی�����دة الوث�����ائق الس�����حب
 المخصص.

  
 لمكافح�����ة العلی�����ا الوطنی�����ة الھیئ�����ة أم�����وال م�����ن مق�����دما س�����دادھا ت�����م الت�����ي المؤھل�����ة لنفق�����اتل بالنس�����بة رجع�����ي: رب�����أث تموی�����لال .73

 تق�����وم وحت�����ى وناف�����ذة المفع�����ول س�����اریة ةالمنح����� هھ�����ذ ص�����بحت أن بع�����د رجع�����ي ب�����أثر بتمویلھ�����ا المش�����روع فس�����یقوم الفس�����اد
 مبل�����غب س�����حب طلب�����ات تق�����دیم ویج�����وز المؤھل�����ة. النفق�����ات تس�����دیدل س�����حب طل�����ب بتق�����دیم المش�����روع دارةإل الجدی�����دة وح�����دةال
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 والتك������الیف .م2013 ن������وفمبر 1 بع������د أو ف������ي تم������ت الت������ي المؤھل������ة النفق������ات س������دادل دوالر 75,000 یتج������اوز ال اجم������الي
 التالي: النحو على ھي رجعي بأثر تمویلھا یتم أن المتوقع من التي النفقات لھذه التقدیریة

 
i. دوالر ,00040 المشروع: إدارة وحدة لموظفي أشھر ستة راتب 

ii. دوالر 10,000 :المحاسبي النظام 
iii. دوالر 25,000 مكتبیة: وأجھزة أثاث 

 دوالر 75,000 اإلجمالي:
  

 المشتریات  )د(

 منح����ة تنفی����ذ س����یاق ف����ي م2010 ع����ام ف����ي الفس����اد لمكافح����ة العلی����ا الوطنی����ة لھیئ����ةل المش����تریاتب خ����اص تقی����یم عم����ل ت����م .74
 المش�����تریات م�����وظفيو التنظیم�����ي الھیك�����ل دراس�����ة تم�����ت التقی�����یم، ھ�����ذا إط�����ار ف�����يو .المؤسس�����یة الق�����درات تنمی�����ة ص�����ندوق

 ل������دى یوج������د وحالی������ا م.2012 ف������ي التقی������یم ھ������ذا تح������دیث ت������مو .كبی������رة بعنای������ة األنظم������ةو األرش������فةو المش������تریات وإدارة
 قض�����ایا جمی�����ع ت�����ولي ع�����ن مس�����ؤولین م�����وظفین ثالث�����ةب عم�����لت مش�����تریاتلل إدارة الفس�����اد لمكافح�����ة العلی�����ا الوطنی�����ة الھیئ�����ة

 معلوم������ات ولدی������ھ الدول������ة يم������وظف م������ن ھ������و المش������تریات ومس������ؤول الم������الي. الم������دیر اإلدارة هھ������ذ وی������رأس المش������تریات.
 إط�����ار ف�����ي المش�����تریات م�����ع التعام�����ل عل�����ى الق�����درة ل�����دیھا ل�����یس لك�����ن ]داخلی�����ا[ الحكومی�����ة ناقص�����اتالم إج�����راءات ح�����ول
 .الدولي لبنكل التوجیھیة المبادئ

  
 الھیئ�����ة ف����ي انش�����ائھا ت����م الت�����ي المش����روع دارةإل الجدی�����دة وح����دةال قب�����ل م����ن الش�����راء أنش����طة جمی�����ع تنفی����ذ س�����یتم ل����ذلك، .75

 ش������راءل س������قف تحدی������د وت������م .ال������دولي لبن������كبا الخاص������ة المش������تریات إلج������راءات وفق������ا الفس������اد لمكافح������ة العلی������ا الوطنی������ة
 بمبل�������غ الحكومی�������ة غی�������ر والمنظم�������ات األف�������راد االستش�������اریین الخب�������راء م�������ع والتعاق�������د المعلوم�������ات تكنولوجی�������ا أجھ�������زة
 دوالر. 50,000

 
 یلي: كما ھي كلیا لھا االمتثال تم التيو المشتریات مخاطر من للتخفیف المقترحة األساسیة اإلجراءات .76

 
i. یتض������من وال������ذي ،العم������ل إج������راءات دلی������ل م������ن كج������زء لمش������تریاتل دلی������ل المش������روع تس������ییر لجن������ة اعتم������دت 

 الش������كاوى معالج������ةو الس������جالت وحف������ظ ال������دولي البن������ك قب������ل م������ن مراجع������ةوال علیھ������ا المتف������ق الش������راء ط������رق
 المب������ادئ علی������ھ ت������نص ذيال������ النح������و عل������ى ذل������ك إل������ى وم������ا المعلوم������ات ع������ن واإلفص������اح خالف������اتال وتس������ویة
 الدولي. للبنك التوجیھیة

ii. للمشتریات. مسؤول مع التعاقد تم 
 

 قامس�����ب یراج�����ع س�����وف البن�����ك ف�����إن رجع�����ي، ب�����أثر تمویلھ�����ا س�����یتم الت�����ي العقودب����� المرتبط�����ة المخ�����اطر م�����ن للتخفی�����فو .77
 فق�������ط البن�������ك س�������یقومو علیھ�������ا. الموافق�������ةو علیھ�������ا المتف�������ق األنش�������طة بمشتریات/مناقص�������ات الص�������لة ذات الوث�������ائق جمی�������ع

 بالمشتریات. الخاصة البنك إجراءات مع وتتوافق مقبولة أنھا وجد التي العقود قیمة داسدب
 

 المنف�����ذة الوك�����االت جمی�����ع م�����ع المش�����روع أم�����وال م�����ن وتمویلھ�����ا ش�����راؤھا س�����یتم الت�����ي والح�����زم األنش�����طة مناقش�����ة تم�����ت .78
 الع������ام المف������وض مكت������بو الفس������اد ض������د الم������دني المجتم������ع منظم������ات تح������الف ،الفس������اد لمكافح������ة العلی������ا الوطنی������ة الھیئ������ة-

 وح�����دة قب�����ل م�����ن تنفی�����ذھاو اح�����دةو ش�����راء ةخط����� ف�����ي المش�����تریات ح�����زم جمی�����ع توحی�����د أن عل�����ى االتف�����اق ت�����مو .للمعلوم�����ات
 لمكافح������ة العلی������ا الوطنی������ة للھیئ������ة المش������تریات أنش������طة جمی������عب القی������ام أیض������ا س������تتولى والت������ي ةالجدی������د المش������روع إدارة

 الوك�����االت قام�����ت كم�����ا .الفس�����اد ض�����د الم�����دني المجتم�����ع منظم�����ات تح�����الفو للمعلوم�����ات الع�����ام المف�����وض مكت�����بو الفس�����اد
 البنك. قبل من علیھا الموافقة تمتو المشتریات خطط مسودة إعدادب للمشروع المنفذة

 
 ةوالبیئ االجتماعیة الجوانب  )ه(

 العلی������ا الوطنی������ة الھیئ������ة أنش������طة وتش������مل الحكوم������ة. أنش������طة ف������ي المس������اءلة تعزی������ز إل������ى المقت������رح المش������روع یھ������دف .79
 إج�������راء الفس�������اد ض�������د الم�������دني المجتم�������ع منظم�������ات تح�������الفو للمعلوم�������ات الع�������ام المف�������وض ومكت�������ب الفس�������اد لمكافح�������ة
 للمس�������تفیدین مادی�������ة /مس�������وحات استقص�������ائیة ودراس�������ات رائ�������دةال للقطاع�������ات التجاری�������ة للعملی�������ات تشخیص�������یة دراس�������ات

 ف�����إن ول�����ذلك، الس�����كان. م�����ن معین�����ة مجموع�����ة أي عل�����ى المش�����روع یرك�����ز ال المؤسس�����یة. للتنمی�����ة رئیس�����یة أنظم�����ة وإنش�����اء
 ".(ج) "الفئة ضمن المشروع ویصنف واجتماعیة. بیئیة وقائیة سیاسات أي طلقی لن المشروع
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  والرصد النتائج إطار :1 قلحالم

  المساءلة تعزیز مشروع الیمنیة: الجمھوریة
 

  للمشروع: اإلنمائي الھدف
 

 الفساد. مكافحة قانون تطبیق وتحسین المعلومات إلى الوصول توفیر على المستھدفة رقابیةال المؤسسات اتقدر تحسین
. 

 

 مستوى على النتائج مؤشرات
 للمشروع اإلنمائي الھدف

 أساسي
 وحدة

 القیاس
 خط

 المقارنة

 / البیانات مصدر المستھدفة التراكمیة القیم
 المنھجیة

 عن المسؤولیة
 البیانات جمع

 مالحظات
 2017م 2016م 2015م

 التي الرائدة الوزارات .1
 بھا الموصى التغییرات اعتمدت

 المشتریات عملیات في
 الفساد لمنع القائمة والمناقصات

 العامة موالاأل وتسرب

 

 7 4 1 0 عدد

 في للفساد تشخیصیة دراسة
 رائدة وزارات

  
 الصادرة التنفیذیة األوامر

  الوزارات عن

 العلیا الوطنیة الھیئة
 الفساد لمكافحة

  
  
  

 العلیا الوطنیة الھیئة
 الوزارات ،الفساد لمكافحة
 الرائدة

 في الفساد حول تشخیصیة دراسات تنفیذ سیتم
 فإن ولذلك المشروع. بدأ بعد رائدةال القطاعات

 مجموعھ ما استھداف ویتم صفر. ھو األساس
 النھائي الھدف فإن وبالتالي، رائدة. قطاعات 7

 .7 ھو

 التحقیق تم التي الفساد قضایا .2
 العلیا الوطنیة الھیئة قبل من فیھا

 حظر التيو الفساد لمكافحة
 المالحقة العام النائب مكتب

 فیھا القضائیة

 

 20 15 12 10 نسبة

 لمكافحة العلیا الوطنیة الھیئة
 قبل والتقاریر الفساد

 العلیا الوطنیة الھیئة أحالت م2012 عام في العدل وزارة
 األموال نیابة إلى قضیة 255 الفساد لمكافحة

 26 حاكم العام النائب مكتب أن بید العامة
 العامة. األموال نیابات في )%10( فقط قضیة

 بین التنسیق تحسینو اتقدرال تعزیزوب
 لمكافحة العلیا الوطنیة الھیئة في المحققین

 العام ائبالن مكتب في النیابات ووكالء الفساد
 ترتفع. سوف النسبة ھذه فإن

 بینة على ھم الذین المواطنین .3
 على الحصول في حقھم حول

 المعلومات.
 

 40 30 20 5 > نسبة

 مكتب سینفذه الذي المسح
 للمعلومات العام المفوض

 العام المفوض مكتب
 للمعلومات

 المعلومات الى الوصول حق قانون إصدار تم
 العام المفوض تعیین وتم .م2012 یولیو في

 ال اآلن، حتىو .م2013 یولیو في للمعلومات
 الوعي. مستوى لرفع مركز جھد یوجد

 العام المفوض مكتب مع بالتشاورو
 من أقل یكون بأن األساس یقدر ،للمعلومات

>5%. 

 تم ذینال المواطنین .4
 المجتمع قبل من تحدیدھم

 قبل من للفساد كضحایا المدني

 
 60 40 20 0 نسبة

 المجتمع منظمات تحالف
 وحدة الفساد ضد المدني
 تقاریر المشروع إدارة

 ضد المدني المجتمع منظمات تحالف عمل یبدأ المستقل األثر تقییم
 تحدید یتم مل المشروع. ھذا بدء بعد الفساد

 األساس فإن وھكذا، االن. حتى لفسادل ضحایا
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 مستوى على النتائج مؤشرات
 للمشروع اإلنمائي الھدف

 أساسي
 وحدة

 القیاس
 خط

 المقارنة

 / البیانات مصدر المستھدفة التراكمیة القیم
 المنھجیة

 عن المسؤولیة
 البیانات جمع

 مالحظات
 2017م 2016م 2015م

 قبل من وذلك المدني المجتمع
 المجتمع منظمات تحالف
 .الفساد ضد المدني

 صفر. ھو

 القراراتو القانونیة التعدیالت
 علیھا صادق التي السیاسة
 خطة إطار في الوزراء مجلس

  الفساد ومكافحة الشفافیة عمل

 

 7 4 2 0 عدد

 لمكافحة العلیا الوطنیة الھیئة
 الشؤون وزارة الفساد،

 الوزراء مجلس القانونیة،

 السیاسیة والقرارات القانونیة التعدیالت جمیع القانونیة الشؤون وزارة
 الشفافیة عمل خطة لتوصیات وفقا ھي

 الحوار مؤتمر مخرجاتو الفساد ومكافحة
 بنسبة ھدفال وضع تم وبالتالي، الوطني.

100%. 

 المستفیدین

 المستفیدون
 

 50,000 40,000 10,000 0 عدد
 على یستند تقدیر

 مسوحاتال
 إدارة وحدة

 المشروع
 ھو األساس فإن بعد، بدأی لم المشروع كون

 إلى المساءلة تحسین فوائد وستصل صفر.
 قیاس الصعب ومن الناس من كبیر عدد
 .ذلك

 إجمالي من المستفیدات اإلناث عدد
  المستفیدین

 40 30 10 0  نسبة
 على یستند تقدیر

 مسوحاتال
 إدارة وحدة

 المشروع
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 نتائجال مؤشرات
 المتوسطة

ي
س

سا
أ

 

 قیاسال وحدة
 خط

 األساس
  

 المستھدفة القیم

 البیانات/ مصدر التواتر
 المنھجیة

 عن المسؤولیة
 مالحظات البیانات جمع

 م2017 م2016 م2015

 العمل خطة الفساد ومكافحة والشفافیة الوطنیة الفساد مكافحة استراتیجیة تنفیذ دعم األول: لمكونل المتوسطة النتیجة

 الدراسة استكمال 1.1
 لاشكأل التشخیصیة

 في الفساد ھراومظ
 الرائدة )7( السع الوزارات

 التجریبیة. /

 قد كان إذا ما تحققال سنویا یوجد ال 7 3 0 عدد 
 تقریر استكمال تم
  تشخیصیةال دراسةال

 الوطنیة الھیئة
 لمكافحة العلیا

 الفساد
  
  
  
  
  
  
  
  

 العلیا الوطنیة الھیئة قیام
 بنشر الفساد لمكافحة
 لدراسةل النھائي التقریر

 التشخیصیة

 دعم نظام تأسیس .1.2
 الذمة إقرار لقطاع القرار

 المالیة.

 ال / نعم 
  

 تم إذا ما تحققال سنویا یوجد ال نعم ال ال
 نظام وتشغیل نصیبت

 .البیانات قواعد إدارة

 الوطنیة الھیئة
 لمكافحة العلیا

 الفساد

 الذمة إقرارات نتائج تقاریر
 المالیة.

 إدارة نظام إقامة 1.3
 لقطاع المعلومات
 والشكاوى التحقیقات

 ال / نعم 
  

 تم إذا ما تحققال سنویا یوجد ال نعم ال ال
 نظام وتشغیل تنصیب

 .المعلومات إدارة

 الوطنیة الھیئة
 لمكافحة العلیا

 الفساد

 إدارة نظام نتائج تقاریر
 .المعلومات

 الموقع إطالق 1.4
 المعلومات لنشر التفاعلي

 وتلقي الفساد مكافحة حول
  المواطنین شكاوى

 ال / نعم 
  

 تنصیب نم تحققال سنویا یوجد ال نعم ال ال
 موقعال وتشغیل

 .تفاعليال االلكتروني

 الوطنیة الھیئة
 لمكافحة العلیا

 الفساد

 ومعلومات النتائج تقاریر
 الموقع على الفساد مكافحة

 االلكتروني.

 من ددع صیاغة 1.5
 اإلطار على التعدیالت

 والقرارات القانوني
 بمكافحة الخاصة التنفیذیة

 خطة لقرار وفقا الفساد
 ومكافحة الشفافیة عمل

 مؤتمر مخرجاتو الفساد
 .الوطني الحوار

 عدد 
  

 صیاغة من التأكد سنویا 7 4 2 0
 على التعدیالت

 القنوني طاراإل
 الفساد مكافحةل

 وزارة إلى وتقدیمھا
 القانونیة. الشؤون

 الوطنیة الھیئة
 لمكافحة العلیا

 الفساد

 إطار تتعدیال عكس
 القوانین على الفساد مكافحة

 نافذة.ال
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 نتائجال مؤشرات
 المتوسطة

ي
س

سا
أ

 

 قیاسال وحدة
 خط

 األساس
  

 المستھدفة القیم

 البیانات/ مصدر التواتر
 المنھجیة

 عن المسؤولیة
 مالحظات البیانات جمع

 م2017 م2016 م2015

 يمسؤول تدریب .1.6
 العلیا الوطنیة الھیئة

 مجال في الفساد لمكافحة
 القانوني واإلطار التحقیقات

 البیانات قواعد وإدارة
 الشكاوى. وإدارة

   عدد 
  
  
  

 سنویا 100 80 40 0
  
  
  
  
  
  
  
  

 موظفین قدرات تقییم
 الوطنیة الھیئة من

 الفساد لمكافحة العلیا
 التحقیق مجال في
 .الشكاوى إدارةو

 الوطنیة الھیئة
 لمكافحة العلیا

 الفساد
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

 العلیا الوطنیة الھیئة قیام
 الفساد بتعزیز لمكافحة

 التي التحقیقات إجراءات
 الھیئة موظفي یجریھا

  
  
  

 ختصینمال تدریب .1.7
 عن المسؤولة الجھات في

 نیابة( القانون تطبیق
 وكالءو ةالعام األموال
 في الفساد) قضایال النیابات

 القضائیة. متابعةال مجال

 موظفي قدرات تقییم سنویا 100 80 40 0 عدد  
 تطبیق وكاالت
 مجال في القانون
 القضائیة المتابعة

 الوطنیة الھیئة
 لمكافحة العلیا

 ووكاالت ،الفساد
 القانون إنفاذ

 القانون إنفاذ وكاالت قیام
 المالحقة إجراءات بتعزیز

 نفذھای التي القضائیة
 فیھا العاملین

 وتحدیث مراجعة .1.8
 الوطنیة تراتیجیةاالس

 .الفساد لمكافحة

 تحدیث من التأكد سنویا یوجد ال نعم ال ال ال / نعم  
 الوطنیة االستراتیجیة

 للفترة الفساد لمكافحة
 م2015-2018

 الوطنیة الھیئة
 لمكافحة العلیا

 الفساد

 جدیدة وطنیة استراتیجیة
 من لفترةل الفساد لمكافحة
 م2015-2018

 المعلومات الى الوصول حق قانون تنفیذ دعم الثاني: لمكونل المتوسطة النتیجة

 موظفي قدرات بناء .2.1
 العام المفوض مكتب

 تدریب تم( للمعلومات
 )العاملین

 في الثغرات تحدید سنویا 90 50 25 0 عدد  
 مكتب موظفي قدرات

 العام المفوض
 للمعلومات

 المفوض مكتب
 للمعلومات العام

 قدرات في ثغراتال سد
 المفوض مكتب موظفي

 للمعلومات العام

 الالئحة تطویر .2.2
 حق لقانون التنفیذیة

 المعلومات إلى صولوال

 قد كان إذا ما تحققال سنویا یوجد ال یوجد ال نعم ال ال / نعم  
 الالئحة تطویر تم

 حق نوقانل التنفیذیة
 الى الوصول

 المعلومات

 المفوض مكتب
 للمعلومات العام

 التنفیذیة الالئحة استكمال
 مكتب قبل من ونشرھا
 للمعلومات العام المفوض
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 نتائجال مؤشرات
 المتوسطة

ي
س

سا
أ

 

 قیاسال وحدة
 خط

 األساس
  

 المستھدفة القیم

 البیانات/ مصدر التواتر
 المنھجیة

 عن المسؤولیة
 مالحظات البیانات جمع

 م2017 م2016 م2015

 الطریق خارطة تنفیذ .3.2
 حق بقانون الخاصة
 المعلومات، الى الوصول

 خطةوال العمل ودلیل
 سنوات ربعأل ستراتیجیةاال

 إلى صولوال حق قانونل
 المعلومات

  

 سنویا یوجد ال نعم ال ال ال / نعم

 قد كان إذا ما تحققال
 األدلة تنفیذ تم

 لمكتب التشغیلیة
 العام المفوض

 والخطة للمعلومات
 التي االستراتیجیة

 أربع مدة تغطي
  سنوات

 المفوض مكتب
 للمعلومات العام

 التنفیذ فعالیة تقییم

 وعي مستوى زیادة .2.4
 الحكومة في المسؤولین

 بمقتضى التزاماتھم حول
 الى الوصول حق قانون

 تدریب( المعلومات
 المسؤولین)

  

 سنویا 500 300 100 0 عدد

 الموظفین قدرة تقییم
 یتعلق فیما الحكومیین
 بمقتضى بالتزاماتھم

 الوصول حق قانون
 المعلومات الى

 المفوض مكتب
 للمعلومات العام

 التزام مستوى زیادة
 الرائدة سبعال الوزارات

 الى الوصول حق قانونب
 المعلومات

 الساسي المسح تنفیذ 2.5
 ونھایة بدایة في والنھائي

 وعي حول المشروع
 حق بقانون المواطنین
 المعلومات الى الوصول

 أجرت

  

 نعم یوجد ال نعم ال ال / نعم

 األولى السنة
 والسنة

 من األخیرة
 المشروع

 العام المفوض مكتب
 شركة للمعلومات،

 المستقلة المسح

 إدارة وحدة
 المشروع

 شركة مع التعاقد سیتم
 المسح. لتنفیذ مستقلة

 حملةال تنفیذ .2.6
 الوسائل متعددة اإلعالمیة

 الجماھیري الوعي زیادةل
 إلى صولوال حق حول

 المعلومات

  

 نعم نعم نعم ال ال / نعم
 جمیع في

 مراحل
 المشروع

 العام المفوض مكتب
 شركةال للمعلومات،

 المستقلة یةاإلعالم

 إدارة وحدة
 المشروع

  

 البنیة مسح تنفیذ 2.7
 للمعلومات التحتیة

 المؤسسات في والقدرات
 بقانون تزاملالل الحكومیة

 الى الوصول حق
 المعلومات

 السنة یوجد ال یوجد ال نعم ال ال / نعم  
 من األولى

 المشروع

 العام المفوض مكتب
 شركة للمعلومات،

 المستقلة المسح

 إدارة وحدة
 المشروع

 شركة مع التعاقد سیتم
 المسح. لتنفیذ مستقلة

 بوابة إطالق .2.8
 المسبق نشرلل معلوماتال
 الخاصة معلوماتلل
  الحكومةب

 السنة یوجد ال یوجد ال نعم ال ال / نعم  
 من األولى

 المشروع

 المفوض مكتب
 للمعلومات العام

 إدارة وحدة
 المشروع

 العام المفوض مكتب أوصى
 یتولى بأن للمعلومات

 للمعلومات الوطني المركز
 البوابة وتشغیل استضافة

 التواصل ینبغي .االلكترونیة
 الوطني المركز مع

 كان إن لمعرفة للمعلومات
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 نتائجال مؤشرات
 المتوسطة

ي
س

سا
أ

 

 قیاسال وحدة
 خط

 األساس
  

 المستھدفة القیم

 البیانات/ مصدر التواتر
 المنھجیة

 عن المسؤولیة
 مالحظات البیانات جمع

 م2017 م2016 م2015

 وموارد األجھزة لدیھم
 بذلك. للقیام الشبكة

 رائدة قطاعات 7 في الرشید الحكم على الطلب لزیادة الفساد ضد المدني المجتمع تحالف دعم الثالث: لمكونل المتوسطة النتیجة

 الرائدة القطاعات .3.1
 ضحایا تحدید فیھا تم التي

 تقدیم وسوء الفساد
 أدلتھم وتسجیل اتالخدم

 الحالة. دراسات وتوثیق

 قد كان إذا ما تحققال سنویا 7 6 2 0 عدد 
 تقریر من االنتھاء تم

 الحالة دراسة
 وسوء الفساد ضحایال

  ات.الخدم تقدیم

 منظمات تحالف
 المدني المجتمع

 الفساد ضد
  
  
  
  
  

 الحالة دراسة ریرتقا توفر
 لدى وثائقي وفیلم النھائیة
 المجتمع منظمات تحالف
 .الفساد ضد المدني

  
  
  
  

 الحالة دراسات نشر 3.2
 تقدیم وسوء الفساد ضحایال

 القطاعات في اتالخدم
 الرائدة

 القطاعات من عدد 
  
  

 قد كان إذا ما تحققال سنویا 32 20 0 0
 دراسة تقریر نشر تم

 الفساد ضحایال الحالة
 اتالخدم تقدیم وسوء

  واسع نطاق لىإ

 منظمات تحالف
 المدني المجتمع

 الفساد ضد
  

 

 اإلعالمیة التغطیة تقییم
 المستخدمة االعالم لوسائل
 الجمھور بین للنشر

  المستھدف
  

 متطوعو حصول .3.3
 المجتمع منظمات تحالف
 على الفساد ضد المدني
 في أساسیة تدریبیة دورات

 وجمع التحقیقات مجال
 األدلة، وتوثیق البیانات
 النتائج. وعرض

 عدد 
  
  
  
  
  

  

0  
  
  
  

 

90  
  
  
  
 

90  
  
  
 

90  
  
 

 سنویا
  
  
  
  

 

 قدرات تقییم
 المختصین الموظفین

 منظمات تحالف في
 ضد المدني المجتمع

 مجال في الفساد
 وتوثیق التحقیق

 األدلة

 منظمات تحالف
 المدني المجتمع

 الفساد ضد
  

 

 منظمات تحالف قیام
 الفساد ضد المدني المجتمع
 التحقیق إجراءات بتعزیز

 بھا یقوم التي والتوثیق
 موظفیھ

  
 

 المشرفین حصول
 دورات على المیدانیین

 مجال في متقدمة تدریبیة
 األدلة وتوثیق التحقیقات،

  النتائج. وعرض

  
  عدد

0  
  

 سنویا   18  18  18
  
  
   

 قدرات تقییم
 المختصین الموظفین

 منظمات تحالف في
 ضد المدني المجتمع

 مجال في الفساد
 وتوثیق التحقیق

  األدلة

 منظمات تحالف
 المدني المجتمع

 الفساد ضد
   

 منظمات تحالف قیام
 الفساد ضد المدني المجتمع
 التحقیق إجراءات بتعزیز

 بھا یقوم التي والتوثیق
  موظفیھ

 تم التي الفساد قضایا 3.4
 لدى فیھا والتوسط تحدیدھا
 المعنیة الحكومیة الجھات

 االجتماعات محاضر سنویا 30 30 0 0  نسبة  
 الحكومیة الجھات مع

 المعنیة

 منظمات تحالف
 المدني المجتمع

 الفساد ضد

 سوف النشاط ھذا ألن نظرا
 المشروع بدایة بعد یبدأ

 صفر. ھنا األساس یعتبر
 یكون سوف األولى، وفي
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 نتائجال مؤشرات
 المتوسطة

ي
س

سا
أ

 

 قیاسال وحدة
 خط

 األساس
  

 المستھدفة القیم

 البیانات/ مصدر التواتر
 المنھجیة

 عن المسؤولیة
 مالحظات البیانات جمع

 م2017 م2016 م2015

 المجتمع منظمات تحالف
 منشغال الفساد ضد المدني

 ،الوساطة تأطیرو تحدیدب
 لن الوساطة أن یعني مما

 سنةال فيو .موجودة تكون
 كل أن المتوقع من الثانیة،

 ظماتمن من نظمةم 17
 ستكون المدني المجتمع
 5 عن یقل ال فیما وسیطة
 وفي منھما. لكل حاالت
 ستتوسط فإنھا الثالثة، السنة

 األقل على حاالت 10 في
 منھا. لكال

 خلقھ تم الذي الوعي 3.5
 حول المواطنین أوساط في

 إلى الوصول في حقھم
 لمعلوماتا

 فیدیوال تسجیل  سنویا 408 408 204 0  عدد  
 ورش / الجتماعاتل
 عملال

 منظمات تحالف
 المدني المجتمع

 الفساد ضد

 یبدأ، لم العمل ألن نظرا
 صفر. ھنا األساس یعتبر
 كل تعقد سوف األولى، وفي
 ظماتمن من نظمةم 17

 اجتماع المدني المجتمع
 الشھر، في منھا لكال واحد

 والثالثة الثانیة السنة فيو
 في اجتماعات 2 فستعقد
 الشھر.

 في األساسي المسح .3.6
 والمسح المشروع بدایة

 مدة نھایة في النھائي
 استجابة لمدى المشروع

 وزارات 7 في المعلومات
 رائدة.

 الوزارات عدد  
 التي رائدةال

 الدراسة أجرت

 األولى السنة نعم یوجد ال نعم ال
 من والثالثة

 المشروع

 منظمات تحالف المسح نتائج
 المدني المجتمع

 الفساد ضد

 األساسي المسح تنفیذ سیتم
 في السبعة القطاعات جمیعل

 تنفیذ وسیتم األولى السنة
 في المشروع نھایة مسح
 الثالثة. السنة
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 لمشروعل تفصیليال وصفال :2 الملحق 

  المساءلة تعزیز مشروع الیمنیة: الجمھوریة

  
 عم������ل وخط������ة الفس������اد مكافح������ةل الوطنی������ة االس������تراتیجیة تنفی������ذ دع������م )1( :ھ������ي مكون������ات أربع������ة م������ن المش������روع یتك������ون .1

 المجتم�������ع منظم������ات تح������الف دع������م (ج) المعلوم������ات إل������ى الوص������ول ح������ق ق������انون تنفی������ذ دع������م )2( والمس������اءلة الش������فافیة
 األساس�����ي (التعل�����یم رائ�����دة قطاع�����ات س�����بعة ف�����ي الرش�����ید الحك�����م عل�����ى الطل�����ب مس�����توى زی�����ادة ف�����ي الفس�����اد ض�����د الم�����دني
 المشاریع. إدارة (د) و والكھرباء) والقضاء المدنیة والخدمة االجتماعي ضمانوال والكھرباء، والمیاه والصحة

 
 التفاصیل: من یدبمز المشروع مكونات وصف یلي وفیما .2

 
 )دوالر ملیون 2.55( والمساءلة الشفافیة عمل وخطة الفساد مكافحةل الوطنیة االستراتیجیة تنفیذ دعم :1 المكون

 
 تحس�����ین ف�����ي یس�����ھم س�����وف وال�����ذي المك�����ون ھ�����ذا أنش�����طة تنفی�����ذ الفس�����اد لمكافح�����ة العلی�����ا الوطنی�����ة الھیئ�����ة تت�����ولى س�����وف .3

 التالیة: الفرعیة واألنشطة المكونات خالل من سیتم وھذا .الفساد مكافحة قانون تطبیق
 

 قبل: من الفساد لمكافحة العلیا الوطنیة الھیئة من المؤسسیة القدرات وتعزیز األساسیة نظم إنشاء  )أ(
  

 لتمك�����ین الفس�����اد لمكافح�����ة العلی�����ا الوطنی�����ة لھیئ�����ةا ف�����ي المالی�����ة الذم�����ة ت إق�����رارا لقط�����اع الق�����رار دع�����م نظ�����ام إنش�����اء )1(
  وشفافة. منھجیة بطریقة وتحقیقھا وتحلیلھا الحكومة في للمسؤولین المقدمة المالیة الذمة بیانات فحص

  
 أنظم�����ة م�����ع وربط�����ھ الفس�����اد لمكافح�����ة العلی�����ا الوطنی�����ة لھیئ�����ةا ف�����ي التحقی�����ق لقط�����اع معلوم�����اتال إدارة نظ�����ام إنش�����اء )2(

 والتحقیقات. الشكاوى إدارة لتسھیل 4األخرى بیةالرقا للجھات المعلومات
  

 مكافح�����ة ح�����ول المعلوم�����ات نش�����ر م�����ن لتمكینھ�����ا الفس�����اد لمكافح�����ة العلی�����ا الوطنی�����ة لھیئ�����ةل تف�����اعلي موق�����ع تط�����ویر )3(
 إرس�������ال م�������ن الم�������واطنین وتمك�������ین ،واإلدان�������ات والكتیب�������ات والدراس�������ات التق�������اریر ذل�������ك ف�������ي بم�������ا الفس�������اد،

 الجھ�����ود ب�����ذل أیض�����ا س�����یتم ممك�����ن، ق�����در أقص�����ى وال�����ى الداعم�����ة. واألدل�����ة والتق�����اریر والش�����كاوى االستفس�����ارات
 لك�����ن الكمبی�����وتر أجھ�����زة ل�����دیھم تت�����وفر ال ق�����د ال�����ذین الن�����اس وص�����ول لتمك�����ین الذكی�����ة لھوات�����فل تطبیق�����ات لتط�����ویر

 ذكیة. ھواتف ھملدی یكون قد
 

 تق�����دیم م�����ن الم�����واطنین لتمك�����ین الفس�����اد لمكافح�����ة العلی�����ا الوطنی�����ة الھیئ�����ة ف�����ي الس�����اخن" الخ�����ط وح�����دة" تأس�����یس )4(
 المھارات. على التدریب عن فضال الكمبیوتر أجھزةب وتزویدھا أسمائھم تحدید بدون شكاوى

 وأجان������ب محلی������ین ق������انونیین خب������راء تض������م الفس������اد لمكافح������ة العلی������ا الوطنی������ة الھیئ������ة ف������ي ی������ةقانون خلی������ة إنش������اء )5(
 الرش������ید الحك������م مجموع������ة توص������یات بحس������ب الفس������اد مكافح������ة لق������انون الالزم������ة التش������ریعیة التع������دیالت لص������یاغة
 م�����ن الجنائی�����ة األدل�����ة توثی�����ق لتحس�����ین للمحقق�����ین ال�����دعم تق�����دیم وك�����ذلك ،ال�����وطني الح�����وار م�����ؤتمر ع�����ن المنبثق�����ة

 القضائیة. المالحقة تحسن أجل
 

 الھیئ������ة لفعالی������ة تقی������یم إج������راء خ������الل م������ن ،الفس������اد لمكافح������ة العلی������ا الوطنی������ة الھیئ������ة ومس������اءلة أداء تحس������ین )6(
 للجمھور. النتائج وإتاحة الرئیسیة األداء مؤشرات وضع خالل من األداء لقیاس نظام إدخالو

 
 الخدم�������ة وزارةو الع�������دل وزارة م�������ع بالتش�������اور ةلحكوم�������ا ف�������ي وظفینللم������� لح�������وافزل مناس�������ب نظ�������ام تص�������میم )7(

 فساد.ال قضایا في نیابةال وامرأل االمتثال لمكافأة والتأمینات المدنیة
 

 لمكافح������ة الوطنی������ة االس������تراتیجیة تط������ویر ف������ي الفس������اد لمكافح������ة العلی������ا الوطنی������ة ئ������ةھیلل الفنی������ة المس������اعدة تق������دیم )8(
 الثالث������ة األساس������یة المج������االت ف������ي النزاھ������ة نظ������ام ألعض������اء الجماعی������ة الجھ������ود لترش������ید عملھ������ا وخط������ة الفس������اد

 .ثقیفوالت والتحري الفساد لمنع
 

                                                 
ل األموال، وحدة االستخبارات یوحدة مكافحة غسو العام نائب، مكتب الئة العلیا للرقابة على المناقصاتتشمل وكاالت إنفاذ القانون األخرى الجھاز المركزي للرقابة والمحاسبة، الھی 4 

  المالیة
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 ف�����ي تشخیص�����یة دراس�����ات إلج�����راء الفس�����اد لمكافح�����ة العلی�����ا الوطنی�����ة الھیئ�����ة ف�����ي والتحلی�����ل لبح�����ثل خلی�����ة إنش�����اء )9(
 والكھرب������اء، والمی������اه والص������حة األساس������ي التعل������یم( الرائ������دة الس������بعة اتالقطاع������ ف������ي الفس������اد مظ������اھرو أس������باب

 المحتمل������ة التغیی�����رات ف�����ي ثاقب������ة نظ�����رة لت�����وفیر )والكھرب������اء والقض�����اء المدنی�����ة الخدم������ةو االجتم�����اعي ض�����مانوال
 المستقبل. في الفساد علمن رائدةال للقطاعات التجاریة العملیات في

 
 الم������وظفین وك������ذا م������ؤخرا تعیینھ������ا ت������م ت������يال الفس������اد لمكافح������ة العلی������ا الوطنی������ة الھیئ������ة دارةإل الت������دریب ق������دیمت )10(

 القطاع������ات عل������ى خ������اص بش������كل التركی������ز م������ع ،حاربت������ھوم فی������ھ والتحقی������ق الفس������اد من������ع كیفی������ة ح������ول فنی������ینال
 ال������ى وزی������ارات العم������ل وورش محاض������رات التدریبی������ة الب������رامج تش������ملسو .ی������ةالنفط اإلی������رادات وقط������اع الرائ������دة
  الدولیة. الممارسات أفضل على كثب عن والتعرف األخرى البلدان تجارب من الستفادةل الخارج

  
 :العامة األموال نیابات في النیابة وكالء/أعضاءو القضاة قدرات بناء  )ب(

 
 ف�����ي ةالعام����� النیاب�����ة م�����ن المحال�����ة القض�����ایا ف�����ي فع�����ال بش�����كل للب�����ت العام�����ة األم�����وال مح�����اكم ف�����ي قض�����اةال ت�����دریب )1(

 وعادلة. سریعة احكام وإصدار الفساد قضایا
 اإلدانة. لتحسین الحدیثة التقنیات استخدام على العامة األموال نیابات في النیابة أعضاء تدریب )2(

  
 :ةوالمحاسب للرقابة المركزي الجھاز وموظفي رائدة قطاعات سبعة في الحكومیین الموظفین تدریب  )ج(

 
 والحمای�����ة والمی�����اه والص�����حة األساس�����ي التعل�����یم ھ�����ي رائ�����دة قطاع�����ات س�����بعة م�����ن الحك�����ومیین المس�����ؤولین ت�����دریب )1(

 وس�������ائلو والمس�������اءلة والش�������فافیة الفس�������اد حارب�������ةم ح�������ول والكھرب�������اء والقض�������اء المدنی�������ة والخدم�������ة االجتماعی�������ة
 ة.التشخیصی الدراسات وتوصیات نتائج على بناء والمخالفات الفساد ممارسات إفشال

  
  )دوالر ملیون 1.275( المعلومات الى الوصول حق قانون تنفیذ دعم :2 المكون

 
 أفض������ل أح������د عتب������ری ذيوال������ لمعلوم������ات"،ا إل������ى الوص������ول "ح������ق بش������أن م2012 لس������نة 13 رق������م الق������انون ال������یمن س������نت .4

 س�����وف المك�����ون وھ�����ذا لق�����انون.ا ھ�����ذا بموج�����ب للمعلوم�����ات الع�����ام للمف�����وض مكت�����ب إنش�����اء ت�����م وق�����د المنطق�����ة. ف�����ي الق�����وانین
 الع������ام المف������وض مكت������ب یت������ولى وس������وف التالی������ة. الفرعی������ة واألنش������طة المكون������ات خ������الل م������ن الق������انون تنفی������ذ دعمی������

 المكون. ھذا أنشطة تنفیذ للمعلومات
 

 :للمعلومات العام المفوض لمكتب المؤسسیة القدرات تعزیز  )أ(
 
 العم�������ل ودلی�������ل للمعلوم�������ات الع�������ام المف�������وض لمكت�������ب التنظیم�������ي والھیك�������ل للق�������انون التنفیذی�������ة الالئح�������ة وض�������ع )1(

 أیض������ا س������یتم كم������ا .الرئیس������یة األداء مؤش������رات وك������ذا س������نوات أرب������ع لم������درة للمكت������ب االس������تراتیجیة والخط������ة
 ال�������ى الوص�������ول ح�������ق لق�������انون طبق�������ا المعلوم�������ات لتق�������دیم الحكومی�������ة بالمؤسس�������ات الخاص�������ة األدل�������ة تط�������ویر

 .المعلومات
 

 وتنفی������ذ .ھعمل������ لمباش������رة للمعلوم�����ات الع������ام وضالمف������ لمكت������ب الالزم�����ة (التطبیق������ات) امجوالب������ر األجھ������زة ت�����وفیر )2(
 الشكاوى. على الفوري والرد ومعالجة استقبال في مھامھ

  
 والخب�����رات التج�����ارب م�����ن لالس�����تفادة للمعلوم�����ات الع�����ام للمف�����وض الخ�����ارج ف�����ي ورص�����د دراس�����یة ج�����والت تنظ�����یم )3(

 الدولیة. الممارسات وأفضل
  

 للمعلومات. العام المفوض مكتب في يمحاسب نظام / المالیة إلدارةل نظام إنشاء )4(
  

 التحقیقات. وإجراء الشكاوى إدارة على للمعلومات العام المفوض مكتب في الموظفین قدرات بناء )5(
  

 :ةفعال بطریقة المعلومات الى الوصول حق قانون تطبیق لفرض والوكاالت واإلدارات الوزارات قدرات بناء  )ب(
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 وف�������رز وفھرس�������ة (جم�������ع العام�������ة المعلوم�������ات معالج�������ة ح�������ول والمت�������دربین للم�������دربین الت�������دریب أدل�������ة تط�������ویر )1(
 ال�����ى الوص�����ول ح�����ق ق�����انون أحك�����ام م�����ع یتماش�����ى بم�����ا ذل�����ك) إل�����ى وم�����ا المعلوم�����ات ونش�����ر واس�����ترجاع وحف�����ظ

 المعلومات.
 

 العام��������ة. المعلوم��������ات معالج��������ة ح��������ول والوك��������االت واإلدارات ال��������وزارات ف��������ي المعلوم��������ات م��������وظفي ت��������دریب )2(
 المخالف�������ات تتب�������عل الالزم�������ة بالمھ�������ارات المت�������دربین ت�������زود بحی�������ث التدریبی�������ة ال�������دورات تص�������میم ی�������تم س������وفو

 معالج�������ة عل�������ى الت�������دریب یق�������دمون ال�������ذین محلی�������ینال الم�������دربین یش�������مل س�������وفو المناس�������بة. الحل�������ول واقت�������راح
 المدني. المجتمع من أعضاء المعلومات

 
 الخاص������ة للمعلوم������ات المس������بق للنش������ر معلوم������اتلل وطنيال������ مرك������زال ف������ي لمعلوم������اتل الكترونی������ة بواب������ة إنش������اء )3(

 الحكومة. بأنشطة
 

 لت�����زامال والق�����درات للمعلوم�����ات التحتی�����ة لبنی�����ةل المش�����روع نھای�����ة ف�����ي ومس�����ح المش�����روع بدای�����ة ف�����ي أساس�����ي مس�����ح تنفی�����ذ  )ج(
 الخاص������ة والتص������ورات ال������وعي مس������تویات وك������ذلك المعلوم������ات ال������ى الوص������ول ح������ق ق������انونب الحكومی������ة المؤسس������ات

 واقت������راح الرئیس������یة األداء مؤش������رات وض������ع اتالمس������وح تش������مل وس������وف العام������ة. المعلوم������ات إل������ى الوص������ول ح������قب
 نش������طةاأل ف������ي والمس������اءلة الش������فافیة وتعزی������ز الفس������اد لك������بح المش������روعة الحق������وق ممارس������ة ثقاف������ة لتعزی������ز وس������ائل

 منظم������ات تح������الف م������ع أیض������ا تع������اونی س������وف للمعلوم������ات الع������ام المف������وض مكت������ب أن كم������ا الحكومی������ة. والق������رارات
 لوزارات.ل یةالمعلومات لالستجابة تجریبي تقییم إجراء في الفساد ضد المدني المجتمع

 
 الوص�����ول ف�����ي حقھ�����م بش�����أن الم�����واطنین ل�����دى وع�����ي لخل�����ق جم�����اھیري وع�����ي لخل�����ق الوس�����ائط متع�����ددة حمل�����ة تنظ�����یم  )د(

 والملص������قات محمول������ةال والھوات������ف واإلنترن������ت والص������حافة واإلذاع������ة التلفزی������ون باس������تخدام العام������ة المعلوم������ات إل������ى
 الع�����ام المف�����وض مكت�����ب یتع�����اون وس�����وف الجمھ�����ور. توعی�����ة أج�����ل م�����ن وغیرھ�����ا والكتیب�����ات والالفت�����ات الش�����وارع ف�����ي

 المن������اطق ف������ي الم������واطنین إل������ى للوص������ول الفس������اد ض������د الم������دني المجتم������ع منظم������ات تح������الف م������ع أیض������ا للمعلوم������ات
 مباشر. بشكل النائیة

 
 الرش�����ید الحك�����م عل�����ى الطل�����ب مس�����توى زی�����ادةل الفس�����اد ض�����د الم�����دني المجتم�����ع منظم�����ات تح�����الف دع�����م " :3 المك�����ون

 دوالر) ملیون 1.250( رائدة قطاعات سبعة في
  

 لحك�����ما عل�����ى الطل�����ب مس�����توى زی�����ادة عل�����ى الفس�����اد ض�����د الم�����دني المجتم�����ع منظم�����ات "تح�����الف المش�����روع ی�����دعم س�����وف .5
 المدنی������ة الخدم������ةو االجتماعی������ة ض������مانوال والمی������اه والص������حة األساس������ي لتعل������یما ھ������ي رائ������دة قطاع������ات 7 ف������ي الرش������ید

 ف�����ي الفس�����اد لمحارب�����ة تحالف�����اتو تك�����تالت بن�����اءل الم�����واطنین ل�����دى ال�����وعي مس�����توى رف�����ع خ�����الل م�����ن والكھرب�����اء والقض�����اء
 ض������د الم������دني المجتم������ع منظم������ات تح������الف یت������ولى وس������وف .القطاع������ات ھ������ذه ف������ي األساس������یة الخ������دمات تق������دیم وح������دات

 التالي: الفرعیة واألنشطة ناتالمكو المكون ھذا یشمل وسوف .المكون ھذا أنشطة تنفیذ الفساد
 

 :تحدیدھا یتم التي الخدمات تقدیم وسوء الفساد قضایا في والتوسط ونشر توثیق  )أ(
 

 المجتم�����ع منظم�����ات تح�����الف یرس�����ل س�����وف :اتلخ�����دما تق�����دیم وس�����وء الفس�����اد ض�����حایا م�����ن األدل�����ة وتس�����جیل تحدی�����د )1(
 لتع�����رفل رائ�����دةال الس�����بعة لقطاع�����اتا ف�����ي الخ�����دمات تق�����دیمل الرئیس�����یة ح�����داتالو إل�����ى الم�����دربین مراقبی�����ھ الم�����دني

 مق������ابالتھم تس������جیل ی������تم وس������وف المس������تھدفة. المحافظ������ات ف������ي اتالخ������دم تق������دیم وس������وء الفس������اد ض������حایا عل������ى
 وھ�������ي المش������روع م������دة خ������الل ی������ةتقییم اجتماع������ات 6 عق�������د وس������یتم والفی������دیو. الرقمی������ة ك������امیراتال باس������تخدام

 وس�����یتم توثی�����ق.ال م�����ن لمزی�����د الحال�����ة دراس�����ات اتأولوی����� تحدی�����دو الم�����راقبین نت�����ائج لمناقش�����ة وذل�����ك س�����نوات ث�����الث
 تح�����الف ف�����ي األعض�����اء الم�����دني المجتم�����ع منظم�����ات م�����ن منظم�����ة 16 مكات�����ب ف�����ي للش�����كاوى بص�����نادیق االحتف�����اظ
 إل������ى باإلض������افة الخدم������ة. وس������وء بالفس������اد المتعلق������ة الش������كاوى لتلق������ي الفس������اد ض������د الم������دني المجتم������ع منظم������ات

 الشكاوى. لتلقي ساخن" "خط إنشاء سیتم ذلك،
 

 م�����ع التعاق�����د س�����یتم :علیھ�����ا والتع�����رف تحدی�����دھا ت�����م الت�����ي الخدم�����ة وس�����وء الفس�����اد لض�����حایا حال�����ةال دراس�����ات وثی�����قت )2(
 ش������كلب تحدی�����دھا ت�����م الت�����ي الخدم�����ة وس�����وء الفس�����اد لض�����حایا حال�����ةال دراس�����ات لتوثی�����ق دول�����ي استش�����اري خبی�����ر

 ف�����ي جمعھ�����ا ت�����م الت�����ي الخدم�����ة وس�����وء الفس�����اد ض�����حایا تح�����اال دراس�����اتل وث�����ائقي ف�����یلم إع�����داد وس�����یتم توض�����یحي.
 الرائدة. السبعة القطاعات
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 ض�����حایال حال�����ةال دراس�����ات نش�����ر ی�����تم س�����وف ات:الخ�����دم تق�����دیم وس�����وء الفس�����اد ض�����حایال حال�����ةال دراس�����ات نش�����ر )3(
 اتم������ؤتمرال خ�����الل م�����ن وذل�����ك الم������دني المجتم�����ع منظم�����ات تح�����الف قب�����ل م������ن اتالخ�����دم تق�����دیم وس�����وء الفس�����اد

 المحلی��������ة، االجتم��������اعي التواص��������ل كاتوش��������ب للتح��������الف االلكترون��������ي الموق��������ع وتح��������دیث وتأس��������یس الص��������حفیة
 م������ؤتمرات ع������قو ،ذل������ك إل������ى وم������ا منش������وراتو ملص������قات نش������رو س������نویة نص������ف إخباری������ة نش������رة وإص������دار
 العمومی������ة الجمعی�����ة مس������توى عل�����ى األربع�����ة المركزی������ة ی�����ةتقییمال جتماع������اتاال م�����ن اجتم�����اع ك������ل بع�����د ص�����حفیة

 تق������دیم وض�����عف الفس�����اد لض�����حایا حال�����ةال دراس�����ات نش�����ر ف�����ي الفرع�����ي المك�����ون ھ�����ذا نت�����ائج وتتمث�����ل لتح�����الف.ل
 واسع. نطاق على السبعة الرائدة قطاعاتال في الخدمات

 
 المجتم������ع منظم������ات تح������الف ی������نظم س������وف الفس������اد: ض������حایا ح������االت بش������أن الس������لطات م������ع والوس������اطة التنس������یق )4(

 والمی������اه والص������حة التعل������یم وھ������ي رائ������دةال القطاع������ات ف������ي جھ������اتوال واإلدارات ال������وزارات م������ع لق������اءات الم������دني
 مط�����اق ف�����ي تحدی�����دھا ت�����م الت�����ي اتالخ�����دم تق�����دیم وس�����وء الفس�����اد تح�����اال دراس�����ات لش�����رح االجتم�����اعي ض�����مانالو

 أداء ف�����ي التقص�����یر أو الفس�����اد مرتكب�����ي ض�����د إج�����راءات اتخ�����اذ (أ) یل�����ي بم�����ا للقی�����ام یس�����عى وس�����وف .اختصاص�����ھا
 اتالخ������دم تق�����دیم وس�����وء الفس������اد ف�����رص م�����ن لتقلی������لل أعمالھ�����ا أداء قواع�����د ف������ي تغیی�����رات إج�����راء (ب) الواج�����ب

 العلی������ا الوطنی������ة الھیئ������ة م������ع لق������اءات عق������دب الم������دني المجتم������ع منظم������ات تح������الف س������یقوم كم������ا المس������تقبل. ف������ي
 مس�����توى عل�����ى لفس�����ادل المتك�����رر المظ�����اھر ف�����ي ع�����ال مس�����توى عل�����ى تحقی�����ق عل�����ى للحص�����ول الفس�����اد لمكافح�����ة

 النائ�����ب بمكت����� م�����ع أیض�����ا ینس�����ق س�����وف الم�����دني المجتم�����ع منظم�����ات تح�����الف أن كم�����ا كك�����ل. البل�����د أو المحافظ�����ة
 ض������د قوی������ة عقابی������ة إج������راءات تكش������افالس والمح������افظین للرقاب������ة المرك������زي الجھ������ازو الداخلی������ة وزارةو الع������ام

 .علیھ التحریضو الفساد بارتكاب دانینالم
 

 نیللم�����راقب توجیھی�����ة تدریبی�����ة عم�����ل ورش�����ة تنظ�����یم ی�����تم س�����وف الم�����دني: المجتم�����ع منظم�����ات تح�����الف ق�����درات بن�����اء )5(
 بع�����دو الخ�����دمات. تق�����دیم وس�����وء الفس�����اد ض�����حایا حال�����ة دراس�����ات وتس�����جیل لتحدی�����د منھجی�����ة ش�����رحل نیوالمش�����رف

  .ھموقدرات مھاراتھم لتحسین تنشیطیة تدریبیة عمل ورشة عقد سیتم ذلك
  

 العم�����ل ورش م�����ن سلس�����لة قی�����ادة التح�����الف یت�����ولى س�����وف المعلوم�����ات: إل�����ى الوص�����ول ح�����ق ق�����انون ح�����ول ال�����وعي خل�����ق  )ب(
 وذل������ك المحافظ�����ة مس�����توى عل�����ى اإلداری������ة تقس�����یماتال بع�����ض ذل�����ك ف�����ي بم������ا اتمجتمع�����ال مختل�����ف م�����ع والح�����وارات

 المواطن�����ون س�����تطیعی الت�����ي واآللی�����ات المعلوم�����ات ال�����ى للوص�����ول الجدی�����د الق�����انون إط�����ار ف�����ي الم�����واطن قوحق����� ح�����ول
 موق�����ف التخ�����اذ للم�����واطنین المتاح�����ة والخی�����ارات الفس�����اد، لمكافح�����ة الحكوم�����ة وجھ�����ود ھمحق�����وق ممارس�����ة خاللھ�����ا م�����ن
 .الفساد ضد

 
 المجتم������ع تح������الف دع������م خ������الل م������ن ذل������ك وس������یتم ل������وزارات:ل ی������ةالمعلومات س������تجابةاال م������دىل تجریب������ي تقی������یم تنفی������ذ  )ج(

 ت�����م يولت����� ذلكل����� متبع�����ة منھجی�����ة ھن�����اك والقی�����اس. للمقارن�����ة أس�����اس خ�����ط إلنش�����اء اختب�����ار طلب�����ات عم�����یمت عل�����ى الم�����دني
 ھ�����ذه لتنفی�����ذ التج�����ارب ھ�����ذه م�����ن االس�����تفادة عل�����ى الفرع�����ي المك�����ون ھ�����ذا س�����یعملو البل�����دان، م�����ن العدی�����د ف�����ي تجریبھ�����ا
 لمقارن�����ة أساس�����ا یق�����دم أن یمك�����ن وال�����ذي المعلوم�����ات الس�����تجابة األس�����اس یض�����ع س�����وف النش�����اط ھ�����ذا أن كم�����ا العملی�����ة.

 المستقبل. في االستجابة على طرأت التي التحسینات
 

 دوالر) ملیون 0.925( المشروع إدارة :4 المكون
  

 وال�����ذي المك�����ون ھ�����ذا أنش�����طة إدارة الفس�����اد لمكافح�����ة العلی�����ا الوطنی�����ة الھیئ�����ة ف�����ي روعالمش����� إدارة وح�����دة تت�����ولى وفس����� .6
 ل������دعم المش������روع إدارة وح������دةل اإلض������افیة التش������غیل نفق������اتو االستش������اریة والخ������دمات یبوالت������در للس������لع التموی������ل قدمس������ی

 .المشروع وإدارة وتقییم متابعةو وتنفیذ تنسیق
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 التنفیذ ترتیبات :3 الملحق

 لمساءلةا تعزیز مشروع الیمنیة: الجمھوریة
  

 عام  )أ
 ف���ي انتقالی���ة بمراح���ل تم���ر الت���ي البل���دان مس���اعدة الص���ندوق م���ن دوالر ی���ونمل 6 مبل���غ ت���وفیر ت���م الحكوم���ة، م���ن طل���ب عل���ى بن���اء .1

 الع���ام المف���وض مكت���ب ودع���م الش���فافیة تعزی���ز عل���ى الفس���اد لمكافح���ة العلی���ا الوطنی���ة الھیئ���ة ل���دعم أفریقی���ا وش���مال األوس���ط الش���رق
 المجتم���ع منظم���ات تح���الف دع���م وك���ذا ،المعلوم���ات إل���ى الوص���ول ح���ق لق���انون التنفیذی���ة الئح���ةال وتنفی���ذ تط���ویر عل���ى للمعلوم���ات

 )المس���اءلة( الرقابی���ة المؤسس���ات اتق���در تعزی���ز إل���ى المقت���رح المش���روع ویھ���دف الرش���ید. الحك���م لتعزی���ز الفس���اد ض���د الم���دني
 الم���دني المجتم���ع منظم���ات تح���الفو للمعلوم���ات الع���ام المف���وض ومكت���ب الفس���اد لمكافح���ة العلی���ا الوطنی���ة الھیئ���ة وھ���ي المس���تھدفة

  الفساد. مكافحة قانون تطبیق وتحسین المعلومات إلى الوصول توفیر على العدل وزارةو الفساد ضد

 الوطنی��ة ھیئ��ةلل جدی��د رئ��یس تعی��ین ت��م وق��د المش��روع. لھ��ذا المنف��ذة الجھ��ة ھ��ي الفس��اد لمكافح��ة العلی��ا الوطنی��ة الھیئ��ة تك��ون س��وف .2
 الھیئ���ة ض���من المش���روع إدارة ح���دة إنش���اء ت���م ق���دو م.2013 لس���نة )54( رق���م الجمھ���وري الق���رار بموج���ب الفس���اد لمكافح���ة العلی���ا

 التالیین: الموظفین من تتألف والتي الفساد لمكافحة العلیا الوطنیة

  
 الوظیفي المسمى م
 التنفیذي المدیر 1
 سكرتیرال 2
 المالي المدیر 3
 المشتریات ضابط 4
 قانونيال خبیرال 5
 االتصاالت ضابط 6
 تقییمالو المتابعة خبیر 7
 المدني المجتمع منظمات منسق 8

  
 وس���یتم .المش���تریات ومس���ؤول الم���الي والم���دیر الس���كرتیرو التنفی���ذي دیرالم��� م���ن ك���ال المش���روع إدارة ح���دةبو بالفع���ل التح���ق وق���د .3

 م.2014 یونیو 30 قبل الموظفین بقیة تعیین

 ھ��ذا تنفی��ذ ف��ي مش��اركة كال��ةكو الفس��اد ض��د الم��دني المجتم��ع منظم��ات تح��الفو للمعلوم��ات الع��ام المف��وض مكت��ب یعم��ل وفس�� .4
 مھ���ام وتبق���ى الت���والي. عل���ى )3( رق���م والمك���ون )2( رق���م مك���ونال تنفی���ذ ع���ن كامل���ة مس���ؤولیة نمس���ؤوال ایكون��� وس���وف المش���روع.

 إدارة وح�����دة مس�����ؤولیة م�����ن ھ�����ي تقی�����یمالو المتابع�����ةو البش�����ریة والم�����وارد المالی�����ة واإلدارة المش�����تریات ذل�����ك ف�����ي بم�����ا اإلدارة،
 الیمن���ي تح���الفال أمان���ة إل���ى ال���دعم تق���دیم المش���روع إدارة وح���دة ف���ي الم���دني المجتم���ع منظم���ات منس���ق یت���ولى وس���وف .المش���روع

 ال���ذین الفس��اد لمكافح��ة الیمن��ي التح��الف لم��وظفي الس��ر ونفق��ات الی���ومي الب��دل س��وى م��ولی ل��ن لمش��روعا أن كم��ا الفس��اد. كافح��ةمل
 لمكافح���ة الیمن��ي تح��الفال م��وظفي وق��ت أج��ور یم��ول ل��ن المش���روع أن إل��ى إض��افة المش��روع. ھ��ذا أنش��طة مختل��ف عل��ى یعمل��ون
 التك���الیف المش���روع إدارة وح���دة تتحم���ل فوس���و اإلض���افي. والعم���ل المرتب���ات ذل���ك ف���ي بم���ا األش���كال، م���ن ش���كل ب���أي الفس���اد

 للمشروع. التشغیلیة النفقات من التحالف ألنشطة المذكورة

 الفساد لمكافحة الیمني تحالفالو الفساد لمكافحة العلیا الوطنیة الھیئة قبل من المشروع إدارة لوحدة یةالتشغیل دلةاأل إعداد تم وقد .5
 جدید. محاسبي نظام وتنصیب

 لمكافح���ة العلی���ا الوطنی���ة الھیئ���ة أنش���طة ومراقب���ة وتنس���یق عل���ى لإلش���راف وذل���ك المش���روع لتس���ییر توجیھی���ة لجن���ة إنش���اء ت���م وق���د .6
 لتس���ییر التوجیھی���ة اللجن���ة وتتك���ون .الع���دل وزارةو للمعلوم���ات الع���ام المف���وض مكت���بو الفس���اد لمكافح���ة الیمن���ي التح���الفو الفس���اد

 م���ن ك��ال م��ن وعض���وین التوجیھی��ة لجن��ةل ارئیس�� الفس���اد لمكافح��ة العلی��ا الوطنی���ة یئ��ةالھ رئیس��ة وھ��م أعض���اء س��بعة م��ن المش��روع
 وزارة ع����ن ن����دوبوم للمعلوم����ات الع����ام المف����وضو ،الفس����اد لمكافح����ة الیمن����ي التح����الفو الفس����اد لمكافح����ة العلی����ا الوطنی����ة الھیئ����ة
 ورص���د نش���طةاأل خط���ة عل���ى ق���ةللمواف س���نوي نص���ف أس���اس عل���ى منتظم���ة اجتماع���ات التوجیھی���ة اللجن���ة تعق���د وس���وف الع���دل.
  فیھا. المحرز التقدم ومتابعة
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 مخ���اطر تحفی���ف عل���ى یعم���ل أن ش���أنھ م���ن الفس���اد لمكافح���ة العلی���ا الوطنی���ة الھیئ���ة ف���ي المش���روع دارةإل جدی���دة وح���دة إنش���اء إن .7
 ض���عف المالی���ة، اإلدارة م���وظفي ق���درات ض���عف المث���ال س���بیل (عل���ى الفس���اد لمكافح���ة العلی���ا الوطنی���ة الھیئ���ة ف���ي المالی���ة اإلدارة
 الخاص���ة المالی���ة الس���جالت مراجع���ة وع���دم ةیالمحاس���ب القی���ود ف���ي الیدوی���ة الس���جالت باس���تخدام الداخلی���ة الرقاب���ة إج���راءات توثی���ق

 المش���روع إدارة وح���دة تت���ولى وس���وف ).والمحاس���بة للرقاب���ة المرك���زي زالجھ���ا قب���ل م���ن الفس���اد لمكافح���ة العلی���ا الوطنی���ة الھیئ���ةب
 المحاس����بیة القی����ود :المث����ال س����بیل (عل����ى للمش����روع المالی����ة اإلدارة جوان����ب كاف����ة ادارة الفس����اد لمكافح����ة العلی����ا الوطنی����ة الھیئ����ةب

 س���یتمو ص���رف).ال عملی���ة رةوإدا إلج���راءاتل مقب���ول دلی���ل عل���ى بن���اء آل���ي محاس���بي نظ���ام اس���تخدام خ���الل م���ن التق���اریر وإع���داد
 التق��اریر اع��داد خالل��ھ م��ن س��یتم ذيوال�� ،آل��ي يمحاس��ب نظ��ام باس��تخدام المش��روع إدارة وح��دة ف��ي المحاس��بیة الس��جالتب االحتف��اظ

 الق���وائم م���ع جن���ب ال���ى جنب���ا التق���اریر ھ���ذه وت���دقیق اس���تعراض وس���یتم .عوالمش���ر س���اباتبح الخاص���ة الفص���لیة المرحلی���ة المالی���ة
 والمحاس���بة للرقاب���ة المرك���زي الجھ���از یخت���اره مس���تقل خ���ارجي ق���انوني محاس���ب قب���ل م���ن بالمش���روع الخاص���ة الس���نویة المالی���ة

 ال���دولي بن���كال إل���ى المش���روع إدارة وح���دة تق���دم وس���وق علیھ���ا. متف���ق مرجعی���ة نق���اط أس���اس عل���ى ال���دولي البن���ك علی���ھ ویواف���ق
 فص���ل ك���ل نھای���ة بع���د یوم���ا 45 یتج���اوز ال موع���د ف���ي عوالمش���ر س���اباتبح الخاص���ة المدقق���ة الفص���لیة المرحلی���ة المالی���ة التق���اریر

 سنة. كل نھایة بعد أشھر ستة تتجاوز ال فترة خالل المدققة المالیة القوائم وكذا

  والتوظیف والمحاسبة التنفیذ الكیانات  )ب

 المالی���ة اإلدارةب��� الص���لة ذات الجوان���ب ع���ن ةمس���ؤول الفس���اد لمكافح���ة العلی���ا الوطنی���ة الھیئ���ةب المش���روع إدارة وح���دة تك���ون س���وف .8
 جمی���ع إل���ى األنش���طة ھ���ذه ح���ول التق���اریر ورف���ع المالی���ة اإلدارة وأنش���طة واإلش���راف المیزانی���ة إع���دادو التخط���یط (مث���ل للمش���روع
 أس���اس عل���ى الم���الي الم���دیر م���ع الفس���اد لمكافح���ة العلی���ا الوطنی���ة الھیئ���ةب المش���روع تنفی���ذ وح���دة تعاق���دت وق���د المص���لحة). أص���حاب

 مقبولة. مرجعیة شروط على بناءو تنافسي

 وتنص���یبھ جدی���د آل���ي محاس���بي نظ���ام بش���راء الفس���اد لمكافح���ة العلی���ا الوطنی���ة الھیئ���ةب المش���روع دارةإل الجدی���دة وح���دةال قام���ت وق���د .9
 مرجعی����ة ش����روط عل����ى النظ����ام ھ����ذا ویس����تند والخ����ادم). الكمبی����وتر أي( المناس����بة المعلوم����ات تكنولوجی����ال مناس����بة أجھ����زة عل����ى

 البن���ك یمولھ���ا الت���ي األخ���رى المش���اریع ف���ي المس���تخدمة األنظم���ة تل���ك م���ع المخرج���اتو لخص���ائصا حی���ث م���ن ومتش���ابھ مقبول���ة
 مث���ل وب���ةالمطل التق���اریر وإنت���اج الص���لة ذات المش���روع أنش���طة قی���د عل���ى وق���ادر المحاس���بي النق���دي األس���اس اتب���اع مث���ل ال���دولي
 العامة. السنویة المالیة والقوائم الفصلیة المرحلیة المالیة التقاریر

 وذل���ك ،المالی���ة ل���إلدارة بھ���ا خ���اص دلی���ل الفس���اد لمكافح���ة العلی���ا الوطنی���ة الھیئ���ةب المش���روع إلدارة الجدی���دة الوح���دة أع���دت وق���د .10
 وق���د الص���رف. ومتطلب���ات المالی���ة اإلدارة ترتیب���ات یس���توفي الداخلی���ة الرقاب���ة إج���راءات ص���فی وال���ذي العملی���ات، دلی���ل م���ن كج���زء

 الدولي. لبنكل التابع المالیة اإلدارة فریق قبل من علیھ موافقةالو المالیة اإلدارة دلیل استعراض تم

  
  النقدیة اتتدفقال  )ج

  
 المرك��زي البن��ك ل��دى مریك��ياأل دوالربال�� ومنفص��ل مخص��ص حس��اب ف��تح ی��تم س��وف المش��روع، لتنفی��ذ م��والاأل ت��وفر لض��مانو .11

 األش���خاص أس���ماء تق���دیم تموس���ی إدارت���ھ. الفس���اد لمكافح���ة العلی���ا الوطنی���ة الھیئ���ة إط���ار ف���ي المش���روع إدارة وح���دة تت���ولى الیمن���ي
 الحس���اب ھ���ذا ال���ى اإلی���داع ی���تمو س���حب. طل���ب أول اس���تالم قب���ل ال���دولي البن���ك إل���ى لتوقیع���اتھم نم���اذج م���ع ب���التوقیع المخ���ولین
 إدارة وح����دة تق����وم وس����وف بالص����رف. الخاص����ة ال����دولي للبن����ك التوجیھی����ة والمب����ادئ الص����رف لخط����اب طبق����ا من����ھ والس����حب
 قب���ل م���ن موقع���ة الص���لة ذات مؤی���دةال الوث���ائق م���ع الس���حب طلب���ات إع���دادب الفس���اد لمكافح���ة العلی���ا الوطنی���ة لھیئ���ةا ف���ي المش���روع
 بالتوقیع. المخولین األشخاص

 منفص��ل بش��كل إدارت��ھ ت��تم الیمن��ي المرك��زي البن��ك ل��دى الیمن��ي بالری��ال محل��ي تش��غیلي حس��اب ف��تح س��یتم ذل��ك، إل��ى باإلض��افة  .12
 نفق���اتال لس���داد المحل���ي الحس���اب ھ���ذا م���ن الس���حب وی���تم .الفس���اد لمكافح���ة العلی���ا الوطنی���ة الھیئ���ةب المش���روع إدارة وح���دة قب���ل م���ن

 للعق����د أمریك����ي دوالر 2500 تتج����اوز ال الت����ي ص����غیرةال االستش����اریة والعق����ود اإلض����افیة التش����غیل وتك����الیف لت����دریببا الخاص����ة
 إدارة وح���دةل المالی���ة اإلدارة م���دیرو المش���روع إدارة وح���دة م���دیر علیھ���ا یوق���ع تابش���یك الحس���اب ھ���ذا م���ن الس���حب وی���تم الواح���د،

 الوث���ائق تق���دیم ش���ریطة من���ھ الص���رف ی���تم عن���دما المحل���ي التش���غیلي الحس���اب م���ن المدفوع���ة المب���الغ تجدی���د ویمك���ن .المش���روع
 للمش����روع المقترح����ة اخلی����ةالد للض����وابط المحلی����ة بالعمل����ة التش����غیلي الحس����اب ھ����ذا م����ن الص����رف ویخض����ع المناس����بة. الثبوتی����ة
 المرتبط���ة المخ���اطر كاف���ة ع���ن المس���ؤولیة المنح���ة م���ن المس���تفید ویتحم���ل مس���تقل. محاس���ب قب���ل م���ن الس���نویة للمراجع���ة وتخض���ع

 نھای���ة ف���يو بالری���ال. فرع���يال حس���ابال إل���ى األمریك���ي بال���دوالر خص���صالم حس���ابال م���ن التحوی���ل عن���د الص���رف أس���عار تقلب���اتب
 بم���ا الص���لة، ذات المخصص���ة الحس���ابات إل���ى اس���تخدامھا ی���تم ل���م بالری���ال الفرع���ي الحس���اب ف���ي أرص���دة أي إی���داع ی���تم المش���روع،

  دوالر. إلى تحویلھ یجب والذي ریالال بعملة رصید أي ذلك في
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 فس���یقوم الفس���اد لمكافح��ة العلی���ا الوطنی���ة الھیئ��ة أم���وال م���ن مق��دما س���دادھا ت���م الت��ي المؤھل���ة لنفق���اتل بالنس��بة رجع���ي: ب���أثر تموی��لال .13
 المش��روع دارةإل الجدی��دة وح��دةال تق��وم وحت��ى وناف��ذة المفع��ول س��اریة ةالمنح�� هھ��ذ ص��بحت أن بع��د رجع��ي ب��أثر بتمویلھ��ا المش��روع

 س����دادل دوالر 75,000 یتج����اوز ال اجم����الي مبل����غب س����حب طلب����ات تق����دیم ویج����وز المؤھل����ة. النفق����ات داس����دل س����حب طل����ب بتق����دیم
 تمویلھ���ا ی���تم أن المتوق���ع م���ن الت���ي النفق���ات لھ���ذه التقدیری���ة والتك���الیف .م2013 ن���وفمبر 1 بع���د أو ف���ي تم���ت الت���ي المؤھل���ة النفق���ات

 التالي: النحو على ھي رجعي بأثر

 
iv. دوالر 40,000 المشروع: إدارة وحدة لموظفي أشھر ستة راتب 
v. دوالر 10,000 :المحاسبي النظام 

vi. دوالر 25,000 مكتبیة: وأجھزة أثاث 
 دوالر 75,000 اإلجمالي:

  

 التدقیق  )د

 أیض���ا وس���یقوم المقت���رح بالمش���روع الخاص���ة المالی���ة الق���وائم مراجع���ة الخ���اص القط���اع م���ن مس���تقل خ���ارجي مراج���ع یت���ولى وفس��� .14
 والجھ���از ال���دولي البن���ك ل���دى مقب���وال الخ���ارجي المراج���ع ھ���ذا یك���ون أن عل���ى ،س���نویة) (الرب���ع المرحلی���ة المالی���ة التق���اریر بمراجع���ة
 عل���ى من���ھ الحص���ول لغ���رض ال���دولي البن���ك إل���ى وإرس���الھا مرجعی���ةال ش���روطال إع���داد ی���تم بحی���ث والمحاس���بة للرقاب���ة المرك���زي

 العربی���ة اللغتینب��� (والمق���دم الخ���ارجي المراج���ع تقری���ر یغط���ي أن ویج���ب المش���روع. بدای���ة ف���ي وذل���ك االعت���راض" "ع���دم خط���اب
 المقب���ول المراجع���ة لمع���اییر وفق���ا مع���دا یك���ون وأن المنح���ة اتفاقی���ة ف���ي المش���مولة المش���روع وأنش���طة مكون���ات جمی���ع واإلنجلیزی���ة)

 التس���ویة م���ذكرةو المقت���رح للمش���روع المالی���ة الق���وائم وال���رأي المراجع���ة تقری���ر وسیش���مل .للمحاس���بة الدولی���ة المع���اییر أي دولی���ا بھ��ا
 ال����دفع اس����تخدامات إل����ى باإلض����افة المحلی����ة بالعمل����ة التش����غیلي والحس����اب بال����دوالر المخص����ص البنك����ي حس����ابلل واالس����تخدام

 لبی���ان المش���روع إدارة لوح���دة إداري خط���اب إع���داد المراج���ع عل���ى یج���ب كم���ا .النفق���ات كش���وفات أس���اس عل���ى والس���حب المباش���ر
 یج���ب كم���ا ھام���ة المراج���ع یعتبرھ���ا والت���ي ال���داخلي الض���بط وإج���راءات بالنظ���ام الخاص���ة واالخ���تالالت والتعلیق���ات المالحظ���ات

 االختالالت تلك إلصالح توصیاتھ تقدیم علیھ

  الصرف ترتیبات  )ه

 ف�����ي المب�����ین النح�����و عل�����ى بالص�����رف الخاص�����ة ال�����دولي للبن�����ك التوجیھی�����ة للمب�����ادئ وفق�����ا المنح�����ة عائ�����دات ص�����رف س�����یتم .15
 تب�����دأ س�����وف علی�����ھ، وبن�����اء المش�����روع. ھ�����ذا إط�����ار ف�����ي بالص�����رف الخاص�����ة المع�����امالت إتب�����اع وس�����یتم الص�����رف. خط�����اب
 الس������داد أو المباش������ر لل������دفع س������واء الس������حب طل������ب اس������تمارة اس������تخدام خ������الل م������ن المنح������ة حس������اب م������ن ال������دفع طلب������ات
 ذل�����ك ف�����ي بم�����ا المناس�����بة المؤی�����دة الوث�����ائق الس�����حب طلب�����ات كاف�����ة تش�����مل وس�����وف .المخص�����ص الحس�����اب م�����وارد وتجدی�����د
 ال������دفع لطل������ب األدن������ى الح������د یك������ون أن عل������ى لمخص������ص.ا الحس������اب م������وارد وتجدی������د الس������داد لغ������رض النفق������ات كش������ف

 بالمص������روفات البن������ك وس������یلتزم المقدم������ة. للدفع������ة المح������دد الس������قف م������ن %20 یع������ادل م������ا /الس������داداالستعاضة أو المباش������ر
 م������نح وس������یتم المش������روع. اقف������ال ت������اریخ عن������د توص������یلھا والمس������تكمل المقدم������ة والخ������دمات الش������روط مس������توفیة المؤھل������ة

 اقف�������ال ت�������اریخ قب�������ل والمتكب�������دة المدفوع�������ة غی�������ر المؤھل�������ة مص�������روفاتال لس�������داد ش�������ھرأ أربع�������ة ق�������درھا س�������ماح فت�������رة
 الس������لع )1( باس������تثناء: كام������ل بش������كل المنح������ة أم������وال م������ن الس������حب طلب������ات جمی������ع توثی������ق ی������تم أن ویج������ب المش������روع.

 تكل������ف عق������ود بموج������ب االستش������اریة الش������ركات )2( دوالر 200,000 تع������ادل قیم������ة م������ن أق������ل تكلف������ةب عق������ود بموج������ب
 قیم������ة م������ن أق�����ل تكل������ف الت�����ي ت������دریبال ب�����رامج أو األف������راد االستش�����اریین )3( و دوالر 100,000 تع������ادل قیم�����ة م������ن أق�����ل
 النفقات. كشف أساس على ھاسداد طلب تمی أن یمكن والتي ،دوالر 50,000 تعادل

 :التالي النحو على الفئة حسبب المنحة إیرادات تخصیص التالي الجدول یوضح .16

  

 األمریكي بالدوالر مبلغال الفئة
 التي للنفقات المئویة النسبة

  تمویلھا سیتم
 (شاملة الضرائب)

 المكون تحت والتدریب االستشاریة والخدمات المواد )1(
 المشروع من )1(

2,550,000 
100%  

 المكون تحت والتدریب االستشاریة والخدمات المواد )2(
 المشروع من )2(

1,275,000 
100%  
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 المكون تحت والتدریب االستشاریة والخدمات المواد )3(
 المشروع من )3(

1,250,000 
100%  

 التشغیل وتكالیف والتدریب االستشاریة والخدمات المواد )4(
 المشروع من )4( المكون تحت اإلضافیة

925,000 
100%  

%100 6,000,000 ةاإلجمالی التكلفة  

 
   

  لمشتریاتا ترتیبات  )و

  المشتریات تنفیذ على الوكالة درةق تقییم

 منح����ة تنفی����ذ س����یاق ف����ي م2010 ع����ام ف����ي الفس����اد لمكافح����ة العلی����ا الوطنی����ة لھیئ����ةل المش����تریاتب خ����اص تقی����یم عم����ل ت����م .17
 المش�����تریات م�����وظفيو التنظیم�����ي الھیك�����ل دراس�����ة تم�����ت التقی�����یم، ھ�����ذا إط�����ار ف�����يو .المؤسس�����یة الق�����درات تنمی�����ة ص�����ندوق

 ل������دى یوج������د وحالی������ا م.2012 ف������ي التقی������یم ھ������ذا تح������دیث ت������مو .كبی������رة بعنای������ة األنظم������ةو األرش������فةو المش������تریات وإدارة
 أم������ور جمی������ع ت�����ولي ع������ن مس�����ؤولین م������وظفین ثالث�����ةب عم������لت مش������تریاتلل إدارة الفس�����اد لمكافح������ة العلی�����ا الوطنی������ة الھیئ�����ة

 لوم������اتمع ولدی������ھ الدول������ة يم������وظف م������ن ھ������و المش������تریات ومس������ؤول الم������الي. الم������دیر اإلدارة هھ������ذ وی������رأس المش������تریات.
 إط�����ار ف�����ي المش�����تریات م�����ع التعام�����ل عل�����ى الق�����درة ل�����دیھا ل�����یس لك�����ن ]داخلی�����ا[ الحكومی�����ة ناقص�����اتالم إج�����راءات ح�����ول

 المش������روع إدارة وح������دة قب������ل م������ن الش������راء أنش������طة جمی�����ع تنفی������ذ س������یتم وبالت������الي .ال������دولي لبن������كل التوجیھی������ة المب�����ادئ
 .الدولي لبنكبا الخاصة المشتریات إلجراءات وفقا الفساد لمكافحة العلیا الوطنیة الھیئة في انشائھا تم التي

 یلي: كما ھي المشتریات مخاطر من للتخفیف المقترحة األساسیة اإلجراءات .18

i. یتض������من وال������ذي ،العم������ل إج������راءات دلی������ل م������ن كج������زء لمش������تریاتل دلی������ل المش������روع تس������ییر لجن������ة اعتم������دت 
 الش������كاوى معالج������ةو س������جالتال وحف������ظ ال������دولي البن������ك قب������ل م������ن مراجع������ةوال علیھ������ا المتف������ق الش������راء ط������رق

 المب������ادئ علی������ھ ت������نص ذيال������ النح������و عل������ى ذل������ك إل������ى وم������ا المعلوم������ات ع������ن واإلفص������اح خالف������اتال وتس������ویة
 الدولي. للبنك التوجیھیة

ii. للمشتریات. مسؤول مع التعاقد تم 
 

 مس�����بقا یراج�����ع س�����وف البن�����ك ف�����إن رجع�����ي، ب�����أثر تمویلھ�����ا س�����یتم الت�����ي العقودب����� المرتبط�����ة المخ�����اطر م�����ن للتخفی�����فو .19
 فق�������ط البن�������ك س�������یقومو علیھ�������ا. الموافق�������ةو علیھ�������ا المتف�������ق األنش�������طة بمشتریات/مناقص�������ات الص�������لة ذات الوث�������ائق جمی�������ع

  بالمشتریات. الخاصة البنك إجراءات مع وتتوافق مقبولة أنھا وجد التي العقود قیمة داسدب

 :ال�����دولي للبن�����ك ی�����ةالتوجیھ المب�����ادئ م�����ن )1( القس�����م وف�����ق المش�����روع إط�����ار ف�����ي المش�����تریات أنش�����طة تنفی�����ذ ی�����تم س�����وف .20
 وم������نح واعتم�����ادات والتعمی�����ر لإلنش�����اء ال������دولي البن�����ك ق�����روض إط�����ار ف�����ي االستش������اریة غی�����ر والخ�����دمات الس�����لع ش�����راء
 " م������ن )4( و )1( األقس������امو م،2011 ین������ایر بت������اریخ ال������دولي البن������ك م������ن نرض������یتقالم قب������ل م������ن الدولی������ة التنمی������ة ھیئ������ة

 لإلنش�������اء ال�������دولي البن�������ك ق�������روض إط�������ار ف�������ي ستش�������ارییناال وتوظی�������ف اختی�������ار ال�������دولي: للبن�������ك التوجیھی�������ة المب�������ادئ
 م2011 ین������ایر بت������اریخ ال������دولي البن������ك م������ن نرض������یتقالم قب������ل م������ن الدولی������ة التنمی������ة ھیئ������ة وم������نح واعتم������ادات التعمی������رو

 س������یتم ذل������ك، ال������ى باإلض������افة .منح������ةال اتفاقی������ة ف������ي علیھ������ا المنص������وص األحك������امو لالستش������اریین) التوجیھی������ة (المب������ادئ
 م������ن الممول������ة المش������اریع ف�����ي والفس������اد االحتی������ال ومكافح�����ة بمن������ع الخاص������ة ال������دولي للبن�����ك التوجیھی������ة "المب������ادئ تطبی�����ق

 م2006 أكت������وبر 15 المؤرخ������ة الدولی������ة، التنمی������ة ھیئ������ة واعتم������ادات وم������نح والتعمی������ر لإلنش������اء ال������دولي البن������ك ق������روض
  الفساد"). لمحاربة التوجیھیة ("المبادئ م2011 ینایر شھر في والمراجعة

 أن دون المش������روع ھ������ذا إط������ار ف������ي تالمش������ترا الس������لع تش������مل س������وف :االستش������اریة غی������ر والخ������دمات الس������لع راءش������ .21
 توری�����د وك�����ذا للمعلوم�����ات الع�����ام المف�����وض لمكت�����ب أخ�����رى وأجھ�����زة الكمبی�����وتر أجھ�����زة وتركی�����ب توری�����د علی�����ھ تقتص�����ر

 المف�����وض لمكت�����ب أث�����اث وتركی�����ب وتوری�����د للمعلوم�����ات، الع�����ام المف�����وض مكت�����بل APS ونظ�����ام للطاق�����ة مول�����د وتركی�����ب
 دوالر أل������ف وعش������رون وثم������اني ثالثمائ������ة بمبل������غ تق������در بتكلف������ة الفس������اد لمكافح������ة الیمن������ي التح������الفو للمعلوم������ات الع������ام

 أجھ��������زة وتركی��������ب توری�������دو التحقیق��������ات إلدارة الالزم�������ة األجھ��������زة وتركی��������ب توری�������د ال��������ى إض�������افة )دوالر 000832,(
 الوطنی������ة الھیئ������ة ف������ي للش������كاوي الس������اخن للخ������ط الالزم������ة التجھی������زات وتركی������ب وتوری������د المالی������ة الذم������ة إق������رارات إلدارة
 ف�����ي الس�����لع جمی�����ع ش�����راء س�����یتمو .)$510,000( دوالر أل�����ف وعش�����رة خمس�����مائة مبل�����غ إجم�����اليب الفس�����اد لمكافح�����ة العلی�����ا

 التنافس�������یة المناقص�������ات لكاف�������ة ال�������دولي بالبن�������ك الخاص�������ة للمناقص�������ات النمطی�������ة الوث�������ائق باس�������تخدام المش�������روع إط�������ار
 البن������ك علیھ������ا المتف������ق النمطی������ة المناقص������ات وث������ائق اس������تخدام فس������یتم المحلی������ة التنافس������یة لمناقص������اتل وبالنس������بة الدولی������ة
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 أمریك�����ي دوالر أل�����ف خمس�����ون م�����ن بأق�����ل قیمتھ�����ا تق�����در الت�����ي الس�����لع ش�����راء وس�����یتم البن�����ك. علیھ�����ا یواف�����ق الت�����ي أو ال�����دولي
 جمی�����ع ان .األق�����ل ل�����ىع تنافس�����یة ع�����روض ثالث�����ة لتق�����دیم دع�����وة طری�����ق ع�����ن التس�����وق إج�����راءات خ�����الل م�����ن )$50,000(

 للمراجع������ة تخض������ع أن یج������ب )$500,000( دوالر أل������ف خمس������مائة نع������ تزی������د أو قیمتھ������ا س������اويت الت������ي الس������لع العق������ود
 الدولي. البنك من المسبقة والموافقة

 ال������دولي، البن������ك یمولھ������ا والت������ي الدولی������ة المناقص������ات عتب������ة تح������ت االستش������اریة غی������ر الخ������دمات وعق������ود لس������لعل بالنس������بة .22
 )23( رق������م الق������انون ف������ي علیھ������ا المنص������وص اإلج������راءات وف������ق الوطنی������ة التنافس������یة المناقص������ات طریق������ة اس������تخدام فی������تم

 وش���������ریطة التنفیذی���������ة، والئحت���������ھ الحكومی���������ة والمخ���������ازن والمزای���������دات المناقص���������ات بش���������أن بش���������أن م2007 لس���������نة
 :لتالیةا االضافیة االجراءات

 أنھ������ا تثب������ت أن اس������تطاعت إذا فق������ط للمزای������دة مؤھل������ة الیمنی������ة الجمھوری������ة ف������ي للمتلق������ي المملوك������ة الش������ركة تك������ون )1
 المتلقي. على تعتمد وكالة ولیست التجاري، القانون بموجب تعمل وأنھا ومالیاً  قانونیاً  مستقلة

 الم������وردین، أو المق������اولین م������ن عین������ةم فئ������ة عل������ى األم������ر) ل������زم إذا المس������بق، التأھی������ل (أو المزای������دة تقتص������ر ال أن )2
 للمشاركة. أیضا مؤھلین المسجلین غیر والموردین المقاولین یكون أن ویجب

 الدولي. البنك علیھا ووافق تعدیلھا تم التي الوطنیة للمناقصات النمطیة الوثائق استخدام یجب )3

 ی�����تم ل�����م ح�����ال (ف�����ي التأھی�����ل مع�����اییر توض�����یح یج�����ب العط�����اء، مق�����دمي م�����ؤھالت لتقی�����یم التس�����جیل اس�����تخدام یج�����وز ال )4
 ف����ان العق����د م����نح وقب����ل المناقص����ة، وث����ائق ف����ي وذل����ك مزای����د ك����ل م����ؤھالت تقی����یم وطریق����ة المس����بق) بالتأھی����ل القی����ام

 الالحق. للتأھیل سعرا األقل المستجیب العطاء مقدم یخضع أن یجب العطاء مقدم
 ك�����ان وإذا عط�����اءه، لتق�����دیم كش�����رط ل�����ھ محل�����ي وكی�����ل تعی�����ین أو التس�����جیل األجنب�����ي العط�����اء مق�����دم مطالب�����ة یج�����وز ال )5

 أی�����ة ب�����دون للتس�����جیل، معقول�����ة فرص�����ة منح�����ھ ی�����تم أن فیج�����ب مس�����تجیب، عط�����اء أق�����ل ھ�����و عط�����اءه أن تقی�����یم ت�����م ق�����د
  الباطن. من المقاولین على التسجیل عملیة تسري وال عراقیل، أو عوائق

 ی������تم عط������اءات أي وتع������اد اإلغ������الق ت������اریخ بع������د عط������اءه بتع������دیل ل������ھ یس������مح أن أو مزای������د أي یطل������ب أن یج������وز ال )6
 فتحھا. یتم أن دون المزاید إلى العروض لتقدیم النھائي الموعد بعد تقدیمھا

   العطاءات. مقدمي من غیره أو عطاء األقل المزاید مع العطاءات تقدیم بعد مفاوضات بإجراء السماح یجوز ال )7

 مق�����دمي جمی�����ع م�����ن تطل�����ب أن العط�����اء، ص�����الحیة انتھ�����اء قب�����ل الش�����راء، لجھ�����ة یج�����وز اس�����تثنائیة، ظ�����روف ظ�����ل ف�����ي )8
 یس������مح أو م������ن یطل������ب أن یج������وز ال الحال������ة ھ������ذه مص������ل وف������ي عروض������ھم، ص������الحیة تمدی������د كتابی������اً  العط������اءات

 رف�����ض ف�����ي الح�����ق العط�����اء لمق�����دم ویك�����ون عط�����اءاتھم، ف�����ي آخ�����ر ش�����روط أي أو الس�����عر بتع�����دیل العط�����اءات لمق�����دمي
 عل�����ى واف�����ق عط�����اء مق�����دم أي یلت�����زم لك�����ن من�����ھ، المق�����دم االبت�����دائي الض�����مان مص�����ادرة دون اءالعط����� ص�����الحیة تمدی�����د

  العطاء. ضمان بتمدید القیام التمدید ھذا

 ح������د إل������ى تس������تجیب ال العط������اءات أن أو الفعال������ة المنافس������ة غی������اب عن������د مب������ررا العط������اءات جمی������ع رف������ض یك������ون )9
 مق������دمي ع������دد أس������اس عل������ى فق������ط س������ةالمناف بغی������اب الحك������م یج������وز ال ذل������ك وم������ع المناقص������ة، لش������روط كبی������ر

 العطاءات.
 ،ال�����دولي للبن�����ك الم�����ورد أو المق�����اول یس�����مح أن عل�����ى ی�����نص أن یج�����ب المنح�����ة عائ�����دات م�����ن تمویل�����ھ ی�����تم عق�����د ك�����ل )10

 الحس�������ابات ھ������ذه ومراجع�������ة العق������د ب������أداء المتعلق�������ة وس������جالتھم حس�������اباتھم عل������ى ب������االطالع طلب�������ھ، عل������ى بن������اءً 
 .الدولي بنكال عینھمی قانونین محاسبین قبل من والسجالت

  
 الش�����ركات تق�����دمھا س�����وف المش�����روع ھ�����ذا إط�����ار ف�����ي ش�����رائھا س�����یتم الت�����ي االستش�����اریة الخ�����دمات :االستش�����اریین اختی�����ار .23

 طریق������ة باس������تخدام دوالر 300,000 قیمتھ������ا تتج������اوز الت������ي العق������ود جمی������ع ش������راء ی������تم للش������ركات، وبالنس������بة .واألف������راد
 االختی�����ارو تكلف�����ة ق�����لأ أس�����اس عل�����ى االختی�����ار ط�����رق تس�����تخدم وس�����وف والس�����عر. الج�����ودة أس�����اس عل�����ى القائم�����ة االختی�����ار

 روتینی������ة أو القیاس������یة الطبیع������ة ذات الص������غیرة للعق������ود االستش������اري مؤھ������ل أس������اس عل������ى واالختی������ار واح������د مص������در م������ن
 تزی������د الت������ي االستش������اریة الش������ركات عق������ود جمی������ع تخض������ع أن یج������ب دوالر. 300,000 م������ن بأق������ل قیمتھ������ا تق������در والت������ي

 االستش�������اریة المھ�������ام جمی�������ع اختی�������ار وی�������تم ال�������دولي. البن�������ك م�������ن المس�������بقة للمراجع�������ة دوالر 0200,00 ع�������ن قیمتھ�������ا
 م������ن 5.4 و 5.3 و 5.2 والفق������رات االستش������اریین باختی������ار الخاص������ة التوجیھی������ة المب������ادئ م������ن )5( القس������م وف������ق الفردی������ة
 االستش�������اریین الختی�������ار الواح�������د المص�������در واج�������راءات األف�������راد االستش�������اریین باختی�������ار الخاص�������ة التوجیھی�������ة المب�������ادئ

  األفراد.
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  التدریب: أنشطة
 

 التالي كما المخاطر كانت المشتریات من للتخفیف المقترحة األساسیة اإلجراءات .24

 ت��������دریبل دوراتو دراس��������یة وج��������والت عم�������ل ورش عق��������د ی��������ھ:عل تقتص��������ر أن دون الت�������دریب أنش��������طة تش��������مل س�������وف .25
  العامة. األموال ونیابات النیابة وكالءو القضاة وتدریب المدربین

 یلي: ما علیھ تقتصر أن دون تشمل بھا المعمول المشتریات طرق حدود :المسبقة المراجعة حدود .26

  

 مالحظات العقد قیمة سقف الشراء طریقة م

 500,000 => (سلع) الدولیة التنافسیة المناقصات 1

 المناقص���������ات عق���������ود جمی���������ع
 اثن�����ین وأول الدولی�����ة التنافس�����یة

 التنافس������یة للمناقص������ات عق������ود
 الالحق���ة والعق���ود للس���لع الوطنی���ة
 ف�������وق قیمتھ�������ا تك�������ون الت�������ي

 للس���������������������لع، دوالر 500,000
 عل����ى الممنوح����ة العق����ود وكاف����ة
 المباش���ر التعاق���د طریق���ة أس���اس
 قیمتھا عن النظر بغض

 500,000 < (سلع) المحلیة التنافسیة المناقصات 2

3 

  
  
  
  
  
  
  
  

 (سلع) التسوق

> 50,000 

  العقود جمیع  مباشر تعاقد 4

 
 

  
 االستشاریین اختیار

  
 قب������ل م������ن المس������بقة للمراجع������ة االستش������اریین باختی������ار الخاص������ة الق������رارات تخض������ع المس������بقة: للمراجع������ة ال������دنیا الح������دود .27

  :االستشاریین الختیار التوجیھیة المبادئ من )1( الملحق في ورد كما الدولي البنك

  
 مالحظات المسبقة للمراجعة الدنیا الحدود ختیارالا طریقة  

1   
  
  
  
  

  دوالر 200,000 > )التنافس( االستشاریة الشركات

 العقود ،قیمة أيب األول العقد
 عن قیمتھا تزید التي الالحقة

 ما أو دوالر 200,000
 یعادلھا

   العقود جمیع وحید) (مصدر االستشاریة الشركات 2
3 

 50,000 > )التنافس(المستقلین االستشاریون داألفرا

 العقود ،قیمة أيب األول العقد
 عن قیمتھا تزید التي الالحقة

 یعادلھا ما أو دوالر 50,000

    العقود جمیع )وحید مصدر( المستقلین االستشاریون األفراد 4
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 المشتریات خطة
  

 تح�����دیث وس�����یتم الش�����راء. لط�����رق األس�����اس ت�����وفر والت�����ي عروالمش����� لتنفی�����ذ المش�����تریات خط�����ة بوض�����ع المس�����تفید ق�����ام لق�����د .28
 تعك�������س بحی�������ث المطل�������وب النح�������و عل�������ى أو س�������نوي أس�������اس عل�������ى البن�������ك فری�������ق م�������ع باالتف�������اق المش�������تریات خط�������ة

 یة.مؤسسال قدراتال في تحسیناتال ذلك في بما ع،والمشر تنفیذل الفعلیة حتیاجاتاال

 اثن������ین وأول الدولی������ة التنافس������یة المناقص������ات عق������ود جمی������ع :ال������دولي البن������ك قب������ل م������ن الس������لع لعق������ود مس������بقةال راجع������ةمال .29
 للس������لع، دوالر 500,000 ف������وق قیمتھ������ا تك������ون الت������ي الالحق������ة والعق������ود للس������لع الوطنی������ة التنافس������یة للمناقص������ات عق������ود

 قیمتھا عن النظر بغض المباشر التعاقد طریقة أساس على الممنوحة العقود وكافة

 بالنس�����بة القیم�����ة كان�����ت أی�����ا عق�����ود اثن�����ین أول :ال�����دولي البن�����ك قب�����ل م�����ن االستش�����اریة لخ�����دماتا عق�����ودل مس�����بقةال مراجع�����ةال .30
 یعادلھ������ا م������ا أو دوالر 200,000 م������ن ب������أكثر قیمتھ������ا تق������در الت������ي الالحق������ة العق������ودو ،واألف������راد الش������ركات م������ن لك������ال

 أو دوالر 50,000 وف������وق الحكومی������ة، غی������ر المنظم������ات / الم������دني المجتم������ع منظم������ات ذل������ك ف������ي بم������ا للش������ركات بالنس������بة
 تخض����ع تھ����اقیم ع����ن النظ����ر بغ����ض واح����د مص����در اختی����ار أس����اس عل����ى تم����نح الت����ي العق����ود جمی����عو ،لألف����راد ھ����ایعادل م����ا

 .الدولي البنك قبل من المسبقة للمراجعة

 مس�����بقةال مراجع�����ةال تغطیھ�����ا ال الت�����ي العق�����ود جمی�����ع تخض�����ع :ال�����دولي كالبن����� قب�����ل م�����ن (الالح�����ق) البع�����دي االس�����تعراض .31
 الدولي. البنك یعینھم الذین ستشارییناال قبل من مراجعةال أو / و التنفیذ، دعم بعثات أثناء الالحقة للمراجعة

 التنفیذ: حیز المشروع دخول تاریخ بعد شھر 18 ألول مشتریاتال حزم ملخص .32

 المقترحة الحزمة
 مقدرةال التكلفة
 األمریكي بالدوالر

  البنك مراجعة الفئة
 (قبل/بعد)

 بعد سلع 30,000 والدراسات األبحاث لوحدة أجھزة وتركیب تورید
 قبل سلع 110,000 المشتریات وإدارة التحقیق إلدارة أجھزة وتركیب تورید
 الوطنیة بالھیئة المالیة الذمة إقرار إلدارة أجھزة وتركیب تورید
 .الفساد لمكافحة العلیا

 قبل سلع 350,000

 بالھیئة الشكاوى إلدارة الساخن للخط أجھزة وتركیب تورید
 الفساد لمكافحة العلیا الوطنیة

 بعد سلع 50,000

 بعد سلع 50,000 المشروع إدارة لوحدة وأجھزة أثاث وتركیب تورید
 العام للمفوض الخارج في الرصد وزیارات دراسیة جوالت تنظیم

 الممارسات وأفضل والخبرات التجارب من لالستفادة للمعلومات
 الدولیة.

 التكلفة اساس على 30,000
 
 بعد

 بعد التكلفة اساس على 50,000 متعددة) (عقود للمعلومات العام المفوض مكتب موظفي تدریب
 (عقود المعلومات الى الوصول حق مجال في المدربین تدریب

 متعددة)
 بعد التكلفة اساس على 30,000

 بعد التكلفة اساس على 90,000 متعددة) (عقود الحكومیین والموظفین المعلومات موظفي تدریب
 الالئحة لمناقشة الرئیسیین المصلحة أصحاب مع عمل ورش تنظیم

 المعلومات الى الوصول حق لقانون التنفیذیة
15,000 WS بعد 

 لتعزیز الرئیسیین المصلحة أصحاب مع متعددة عمل ورش تنظیم
 متعددة) عمل (ورش المعلومات الى الوصول حق

30,000 WS بعد 

 العام المفوض لمكتب المحاسبي النظام / المالیة اإلدارة نظام تورید
 .للمعلومات

 بعد سلع 30,000

 العام المفوض لمكتب ومعدات كمبیوتر أجھزة وتركیب تورید
 متعددة) (عقود للمعلومات

 بعد سلع 45,000

 المعلومات تقنیة وشبكة البیانات مركز أجھزة وتركیب تورید
 متعددة) (عقود للمعلومات العام المفوض لمكتب

 بعد سلع 45,000

 العام المفوض مكتبل API ونظام للطاقة مولد وتركیب تورید
 للمعلومات

 بعد سلع 40,000

 بعد سلع 30,000 للمعلومات العام المفوض لمكتب أثاث وتركیب تورید
 قبل IC 30,000 القانونیة بالتعدیالت للقیام المحلي القانوني الخبیر مع التعاقد
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 المسبق للنشر الوطني المعلومات مركز في للمعلومات بوابة إنشاء
 متعددة) (عقود الحكومیة لبیانات

 والجودة التكلفة اساس على 100,000
 
 بعد

 بعد والجودة التكلفة اساس على 90,000 متعددة) (عقود الشكاوى إدارة نظام إنشاء
 المؤسسات التزام / واستعداد المعلومات مجال في القدرات تقییم

 المعلومات الى الوصول حق بقانون الحكومیة
 

50,000 
 والجودة التكلفة اساس على

 
 بعد

 حق قانون حول العام الوعي مستویات لتقییم األساسي المسح
 المعلومات الى الوصول

 بعد والجودة التكلفة اساس على 50,000

 مكتب تأسیس مرحلة خالل الدعم لتقدیم الخبراء مع التعاقد
 متعددة) (عقود للمعلومات العام المفوض

 قبل والجودة التكلفة اساس على 115,000

 قبل وحید مصدر أساس على االختیار 400,000  )متعددة (عقود اإلعالمیة الحمالت
 في الخدمة وسوء الفساد ضحایا على للتعرف أساسي مسح

 المستھدفة المحافظات
 والجودة التكلفة اساس على 153,000

 
 قبل

 لتحدیث المعلومات تكنولوجیا في متخصصین خبراء مع التعاقد
 النظام استخدام كیفیة على الموظفین وتدریب المعلومات تتبع نظام

 متعددة) (عقود
 والجودة التكلفة اساس على 70,000

 
 بعد

 
  
  
 

 باالستش������اریین مختص������رة القائم������ة تش������مل ق������د :ال������وطنیین االستش������اریین الخب������راء كاف������ة تض������م قص������یرة قائم������ة .33
 كاف������ة عق������د، لك������ل )300,000$( دوالر أل������ف ثالثمائ������ة م������ن أق������ل یع������ادل بم������ا كلفتھ������ا تق������در ،الخ������دمات لتق������دیم

 .باالستشاري الخاصة التوجیھیة المبادئ من 7.2 الفقرة ألحكام وفقا الوطنیین االستشاریین

 ".ة"معتدل المشتریات مخاطر عتبرت .34

 باإلش�������راف القی�������ام ال�������دولي البن�������ك مكات�������ب تت�������ولى وفس������� لعق�������ود،ل مس�������بقةال مراجع�������ةال إل�������ى باإلض�������افة .35
 مواق������ع لزی������ارة التنفی������ذ ل������دعم س������نویا بعثت������ان ب������إجراء المنف������ذة الوكال������ة ق������درة تقی������یم أوص������ى وق������د .والرقاب������ة
 .المشتریات اتلعملی الالحقة المراجعة إلجراء المشروع
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 )ORAF( التشغیلیة المخاطر تقییم إطار :4 لحقالم 

  المساءلة تعزیز مشروع الیمنیة: الجمھوریة
 تقییمال المرحلة:

  
 كبیر التصنیف المشروع في المصلحة أصحاب مخاطر

  : الوصف

 الفساد لمكافحة الیمني تحالفالو الفساد لمكافحة العلیا الوطنیة الھیئة تعتبر
 والجھاز للمناقصات العلیا واللجنة المناقصات على للرقابة العلیا والھیئة

 الرئیسیین المصلحة أصحاب ھم المالیة ووزارة والمحاسبة للرقابة المركزي
 خطة إعداد في أساسیا دورا لھمو مشاركین وجمیعھم البرنامج. لھذا المنفذینو

 الفقري العمود تمثل والتي ومةبالحك الخاصة الفساد ومكافحة الشفافیة عمل
 أساسیا دورا الجھات ھذه جمیع تلعب وقد المشروع. ھذا وتصمیم لفكرة واألساس

 الشفافیة عمل خطة تنفیذ وتوقیت مبرر الوزراء مجلسو الوزراء رئیس إقناع في
 ینص بأن الوطني الحوار مؤتمر أوصى الحق وقت وفي الفساد. ومكافحة
 الشفافیة عمل خطة أساس على الرشید الحكم ئمباد على الجدید الدستور
 الفساد ومكافحة

 – باإلجماع الفساد ومكافحة الشفافیة عمل خطة على الوزراء مجلس صادق وقد
 للمعلومات العام المفوض مكتب أعد كما دعمھا. على االعتماد یمكن كمجموعة

 انیاتوالمیز سنوات أربع لمدة استراتیجیة وخطة التنفیذیة الالئحة مشروع
 القانونیة الشؤون یرووز العدل وزیر بدىأ وقد .سنوات لثالث السنویة

 وافق قدو المتوخى، النحو على القانونیة التعدیالت وضع في للشروع مااستعدادھ
 المبدأ. حیث من الوزراء مجلس علیھا

 ویعتبر الفساد ومكافحة الشفافیة عمل خطة كبیر حد الى اإلعالم وسائل تساند
 على سیصادق من ھو كونھ الرئیسیین المصلحة أصحاب من النواب مجلس

 في بأغلبیة العام الشعبي المؤتمر حزب ویتمتع الصلة. ذات القانونیة التعدیالت
  .اتاالنتخاب وقانون الجدید الدستور سن في حاسما دورا وسیلعب البرلمان

 المخاطر: إدارة
 البنك عمل وفریق الفساد) لمكافحة العلیا الوطنیة (الھیئة تنفیذال جھة قبل من الوزراء لمجلس العام ناألمی مع وثیق تنسیق على حتفاظاال سیتم

 القرارات صیاغة في والتأمینات المدنیة الخدمة ووزارة القانونیة الشؤون ووزارة العدل وزارة مثل المعنیة الوزارات من المدخالت لتنسیق
  الفساد. ومكافحة الشفافیة عمل خطة إلى إشارة في یةالقانون والتعدیالت

  
 العلیا الھیئةو الفساد لمكافحة العلیا الوطنیة الھیئة رؤساء تضم التيو الوزراء، مجلس قرار موجبب العدل وزیر برئاسة لجنة تشكیل تم وقد

 إطار في المقبلة الخطوات تخاذال العام النائب ومكتب للمناقصات العلیا واللجنة والمحاسبة للرقابة المركزي والجھاز المناقصات على للرقابة
 اللجنة ھذه تعقد أن ضمان على الفساد لمكافحة العلیا الوطنیة الھیئة تعمل وسوف .الفساد ومكافحة الشفافیة عمل خطة وتنفیذ استكمال

 الوزارات إلى مساعدةال لتقدیم القانونیین الخبراء من فریق توفیر تموسی .االتصاالت في ثغرة وجود تجنب یتم بحیث منتظمة بصورة اجتماعاتھا
 القانونیة. الناحیة من عنھا الدفاع یمكن قرارات التخاذ اللجنة ھذه إلىو المعنیة والجھات

  
 على فورا الرد وسیتم المقترحة التشریعیة التعدیالت ومضمون فكرة حول منتظمة صورةب الفساد لمكافحة البرلمانیة اللجنة إطالع سیتمو

 .استفساراتھم
  

 البالد في والمساءلة الشفافیة لتعزیز الحكومة بھ تقوم ما جیدا یدركون المواطنین أن ضمانل منتظمة صورةب اإلعالم وسائل إطالع سیتم كما
 االصالحات. إلجراء مواتیة بیئة ناءب یتم بحیث

 لمكافحة العلیا الوطنیة الھیئة :المسؤولیة
 الدولي البنك عمل فریق الفساد،

 التقییم المرحلة:
 31 االستحقاق: تاریخ

 م2015 دیسمبر
 التنفیذ جار الحالة:

 االئتمانیة) المخاطر ذلك في (بما المنفذة الجھة مخاطر
 متوسط التصنیف: القدرات

   الوصف:
 العملیات ھذه في الفساد لمكافحة العلیا الوطنیة الھیئة ظلت المنفذة الجھة بصفتھا

 ھذا أنشطة على إلشرافل بالخبرة یتمتعون موظفین لدیھاو سنوات 5 من ألكثر
 عمل دلیلبو تماما جدد بموظفین المشروع دارةإل وحدة إنشاء للتو تم قدف المشروع

 تحت العمل في المشروع إدارة وحدة موظفي خبرة وتعتبر .دیجد محاسبي ونظام
 منھم ومطلوب منعدمة تكون تكاد أو محدودة الدولي لبنكل التوجیھیة المبادئ إطار
 ھذا وعلى بتعلمھا. وسیبدأون ینالبارز المصلحة أصحاب من كبیر عدد إدارة

  منخفضة. تعتبر المشروع إدارة لوحدة الحالیة القدرة فإن النحو،

 المخاطر: إدارة
 في -  والسكرتیر المشتریات وموظف  المالیة اإلدارة ومسؤول التنفیذي المدیر -  المشروع إدارة وحدة لموظفي تدریبیة دورات ینظم البنك ان

 أخرى. دولة وضع مماثلة مشاریع إلدارة  استعراض التنفیذي المدیر وسیمنح  المحاسبة ونظام للبنك التشغیلیة التوجیھیة المبادئ
  

            :المسؤولیة
 العلیا الوطنیة والھیئة ،الدولي البنك

                           الفساد لمكافحة

  المرحلة:
 التقییم

  االستحقاق: تاریخ
 م2015 یونیو 30

  الحالة:
 للتنفیذ جاھزة خطةال
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 متوسط التصنیف: (اإلدارة) وكمةالح
   الوصف:

 الجھ�����ة تك�����ون س�����وف الفس�����اد لمكافح�����ة العلی�����ا الوطنی�����ة الھیئ�����ة ان ح�����ین ف�����ي
 ال�����وزارات م�����ع التنس�����یقب تق�����وم أن علیھ�����ا ف�����إن للمش�����روع المنف�����ذة الرئیس�����یة
 المناقص���ات عل���ى للرقاب���ة العلی���ا والھیئ���ة المالی���ة وزارة مث���ل األخ���رى والجھ���ات
 منظم����اتو والمحاس����بة للرقاب����ة المرك���زي والجھ����از للمناقص����ات العلی����ا واللجن���ة

 الخدم�����ة ووزارة القانونی�����ة الش�����ؤون ووزارة الع�����دل ووزارة الم�����دني المجتم�����ع
 ال�����دعم ف�����ي نق�����ص ھن�����اك یك�����ون أن ویمك�����ن .وغیرھ�����ا والتأمین�����ات المدنی�����ة

 وض�����وح لع�����دم نظ�����را األخ�����رى والجھ�����ات ال�����وزارات م�����ع الك�����افي والتنس�����یق
 إل����ى ھ����ذا ی����ؤدي نأ یمك����ن ھ����ذاو م����نھم ك����ال ومس����ؤولیات المؤسس����یة األدوار

   المؤسسیة. اإلجراءات في رتأخی
  

 المخاطر: إدارة
 عملیات دلیل رسم خالل من والجھات الوزارات من وغیرھا الفساد لمكافحة العلیا الوطنیة الھیئة بین والمساءلة التنسیق آلیة إنشاء سیتم

 عملیاتل الحالي دلیلال تعدیل وسیتم .المشروع ھذا تنفیذ في المعنیة لجھاتبا الخاصة التقاریر رفع وترتیبات والمسؤولیات دوارألل مشروعال
 العلیا الوطنیة الھیئة ةرئیس برئاسة للمشروع توجیھیة لجنة تشكیل تم وقد المشروع. قبل من اعتمادهو الحكومة علیھا وافقت والذي عوالمشر

 العدل ووزارة الفساد لمكافحة الیمني التحالفو الفساد لمكافحة العلیا الوطنیة الھیئة من كال من ممثلین اعضاء تضم والتي الفساد لمكافحة
 اجتماعات أن كما .المشروع في المحرز التقدم الستعراض أشھر ستة كل اجتماعاتھا التوجیھیة اللجنة وتعقد للمعلومات. العام المفوض ومكتب

 ممثلین تشمل سوف العامة بالسیاسة المتعلقة اراتوالقر التشریعیة التعدیالت صیاغة لجان فإن ذلك، جانب والى للتنسیق نقطة ستمثل اللجنة ھذه
 على والتأمینات المدنیة الخدمة ووزارة المناقصات على للرقابة العلیا والھیئة والمحاسبة للرقابة المركزي والجھاز القانونیة الشؤون وزارة عن

 التوالي.
  
  

           المشروع إدارة وحدة :المسؤولیة
  المرحلة:

 التقییم
  االستحقاق: تاریخ

 مستمر

  الحالة:
 للتنفیذ جاھزة خطةال
  
  

   المشروع مخاطر
 اساسي التصنیف: التصمیم
  : الوصف

 المنفذة الرئیسیة للجھة اإلداریة الرقابة خارج المنفذة الجھات من كبیر عدد
  المخاطر: إدارة

 بتبنیھ المشروع وقام المشروع عملیات دلیل باعتماد أیضا الحكومة قامت كما األنشطة. تنسیق في للمساعدة للمشروع توجیھیة لجنة تشكیل تم
 واعتماده.

          المشروع إدارة وحدة :المسؤولیة
 المرحلة:

 التقییم
 : االستحقاق تاریخ

 مستمر
 الحالة:

 للتنفیذ جاھزة خطةال

 للتطبیق قابل غیر التصنیف: بیئیةالو جتماعیةاال المخاطر
   : الوصف

 .وقائیة وبیئیة اجتماعیة تدابیر يأ تنفیذ یتوقع ال
  المخاطر: إدارة
 للتطبیق قابل غیر

  

 الحالة: : االستحقاق تاریخ المرحلة:                                   المسؤولیة:

 متوسط التصنیف: والمانحین البرنامج
   : الوصف

 مؤتمر في للمساءلة المشترك اإلطار على المانحین مع الیمنیة الحكومة اتفقت 
 تنفیذ إلى المشروع ھذا ویھدف م.2012 في الریاض في انعقد الذي المانحین

 صادق والذي للمساءلة المشترك اإلطار بموجب علیھا المتفق اإلجراءات بعض
 وسوف .الفساد مكافحةو الشفافیة عمل خطة إطار في الوزراء مجلس أیضا علیھ

 .االنتقالي الصندوق إطار في الدولي البنك قبل من حصرا المشروع ھذا إدارة تتم
 ووزارة للتنمیة األمریكیة الوكالة مثل األخرى المانحة الجھات فان ذلك ومع

 المتحدة األمم وبرنامج الدولي للتعاون األلمانیة الوكالةو البریطانیة الدولیة التنمیة
 أعمال جدول تنفیذ في للحكومة الدعم أیضا تقدم العربیة والصنادیق اإلنمائي
 احتمال إلى یؤدي قد المانحة الجھات ھذه مع تنسیقال عدمو والمساءلة، الشفافیة

 المخاطر: إدارة
 والمساءلة. الشفافیة جدول على العاملة المانحة الجھات مع  بانتظام تنسیقیة اجتماعات تنظیم

  

          :المسؤولیة
 إدارة وحدة الدولي، البنك

                             المشروع

  المرحلة:
 التنفیذ

 : االستحقاق تاریخ
 مستمر

 الحالة:
 جاریة
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 حدد.الم قتالو في وتنفیذه مشروعنا جودة على ویؤثر برامجھا مع التداخل

 اساسي التصنیف:  واالستدامة والمتابعة الخدمات تقدیم
  : الوصف

   الفساد) لمكافحة العلیا الوطنیة (الھیئة منفذةال وكالةال تمتلك :االستدامة
  

 زمام الفساد) لمكافحة العلیا الوطنیة (الھیئة للمشروع المنفذة الوكالة تمتلك
 مدة انتھاء بعد حتى وسیاساتھ المشروع أنشطة بمواصلة ملتزمة وھي المشروع
 والمؤسسیة الفنیة القدرات لدیھا أن كما القانونیة. مھامھا یمثل ذلك كون المشروع
 الدعم إلى تفتقر فإنھا ذلك، ومع ائھ.انتھ بعد حتى المشروع مبادرات لمواصلة

 إذا المشروع استدامة وستتأثر األنشطة ھذه تنفیذ في الحكومة من للمیزانیة الكافي
 ھذا إطار في الخارجي التمویل توقف بعد الزخم على الحفاظ على قادرة تكن لم

 المشروع.
 

 في اتالقدر ضعفو والتقییم متابعال نظام جودة في تدني ھناك لقیاس:ل القابلیة
 المشروع. وتقییم بمتابعة لقیامل المشروع إدارة وحدة

  
 األمر العقود دارةإل مناسب نظام المشروع إدارة وحدة لدى وجدی ال العقود: إدارة
 نوعیة على ومؤثرة تأخیرال مسببة المشروع تنفیذ على سلبا یؤثر أن یمكن الذي

 المقدمة. الخدمات

 المخاطر: إدارة
 ھذه وخالل سنتین. لمدة تستمر التي االنتقالیة المرحلة في والمساءلة الشفافیة تعزیز في الحكومة دعم إلى الحالي المشروع یھدف :االستدامة

 مؤسسة ھي الفساد لمكافحة العلیا الوطنیة الھیئةب الممثلة المنفذة الجھة فإن ذلك، ومع جدید. برلمان وانتخاب جدید دستور كتابة سیتم الفترة،
  المشروع. ھذا من االنتھاء بعد التمویل الحكومة تتولى وسوف .العمل موظفیھا جمیع یواصل وسوف الفساد مكافحة قانون بموجب أنشئت ةدائم

  
 أصحاب مع المستوى رفیع اجتماع في وعرضھ فائقة بعنایة صیاغتھ تمت للنتائج إطار على بناء بأكملھ المشروع تصمیم تم :القیاس قابلیة

 سیقوم الخبیر وھذا الحاجة. بحسب التدریب على یحصل وسوف والتقییم للمتابعة خبیر مع بالتعاقد المشروع إدارة وحدة تقوم وسوف المصلحة.
 تلك ذلك في بما للجمیع والتقییم المتابعة تقاریر بتصمیم وسیقوم المصلحة أصحاب جمیع مع تشاركیة بطریقة التقییمو المتابعة نظام بتطویر
 التنفیذ دعم فریق في عضوا الدولي للبنك والتقییم المتابعة خبیر یبقى وسوف سنوي. ربع أساس على للمشروع التوجیھیة باللجنة الخاصة
 منتظم أساس على النتائج إطار لوضع ھاودقت المراجعة استمرار لضمان

  
 أحدث  استخدام على المشروع إدارة وحدة تشجیع وسبتم المشروع" إدارة دلیل توفیر" خالل عن العقود إدارة قضایا تناول سیتم :العقود إدارة

 .العقود سیر متابعة لتسھیل العقود إلدارة التطبیقات

                :المسؤولیة
 دارةإ ووحدة البنك

                       المشروع

  المرحلة:
 الموافقة

  : االستحقاق تاریخ
 مستمر

  الحالة:
 التخطیط مرحلة في

 المشروع فریقل المقترح التقییم
 كبیر المخاطر: تقییم تصنیف

  :مالحظات
 الفساد لمكافحة العلیا الوطنیة الھیئة ان حین في وأیضا العملیات، لفھم الوقت بعض منھم ویتطلب والمھارات اتالقدر الى یفتقرون موظفیھا لكن الفساد لمكافحة العلیا الوطنیة الھیئة ضمن المشروع إدارة وحدة إنشاء مؤخرا تم 

 الخدمة ووزارة القانونیة الشؤون ووزارة العدل ووزارة للمعلومات العام المفوض ومكتب الفساد لمكافحة الیمني التحالف مثل أخرى الجھات مع العمل تنسیق علیھا یكون سوف المشروع، لھذا الرئیسیة المنفذة الجھة تكون سوف
 الفساد، لمكافحة العلیا الوطنیة الھیئة من اإلداریة الرقابة وخارج جدا قویة سلطة ذوو یعتبرون جمیعا فھم للرقابة المركزي والجھاز للمناقصات العلیا واللجنة المناقصات على للرقابة العلیا والھیئة المالیة ووزارة والتأمینات المدنیة

 وقد .التنفیذ في تأخیر إلى ذلك ؤديی أن یمكن كما امج،نالبر اھذ تنفیذ في الكافي الدعم قلة وأیضا الفساد لمكافحة العلیا الوطنیة الھیئة رئیس برئاسة توجیھیة لجنة توجیھات تحت العمل تجاه مقاومة ھناك تكون أن یمكن وبالتالي
 في أیضا تتواجد قد المقاومة ھذهو الفساد لمكافحة والتنظیمي القانوني اإلطار في المقترحة التشریعیة إلصالحاتل الجھات تلك من مقاومة ھناك تكون أن ویمكن العلیا ناصبالم في كبیر فساد بوجود المختلفة التشخیصات أظھرت

   المعلومات. الى الوصول وحق الفساد مكافحة قوانین تنفیذ
   
  كبیرة المشروع تنفیذ حلةمر في الكلیة المخاطر تقییم یعتبر ،بالتاليو

 المخاطر فریق
  التنفیذ مخاطر تصنیف المخاطر تقییم إعداد

  :المالحظات  :المالحظات

 االستعراض بعد الشاملة المخاطر
 التنفیذ: مخاطر تصنیف  المخاطر: تصنیف إعداد

  المالحظات:  المالحظات:
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 التنفیذ دعم خطة :5 الملحق

  المساءلة تعزیز مشروع الیمنیة: الجمھوریة
  
  

 التنفیذ دعم ونھج استراتیجیة

  

 وتق�����دیم فن�����يوال االئتم�����اني اإلش�����راف م�����ن م�����زیج خ�����الل م�����ن المش�����روع ھ�����ذا تنفی�����ذ ال�����دولي البن�����ك ی�����دعم وفس����� .1
 م�����ن مكون�����ة ف�����رق قب�����ل م�����ن األنش�����طة ھ�����ذه تنفی�����ذ وس�����یتم التنس�����یق. وك�����ذلك والتقی�����یم متابع�����ةوال الفنی�����ة المس�����اعدة

 التحالفات. بناء في خبراء وكذلك لبنكل التابعین واالستشاریین نموظفیال
 

 تنفیذ دعم خطة
  

 .والبیئیة االجتماعیة الوقائیة التدابیر إطالق یتم لم :الوقائیة التدابیر .2
 

 یذلتنف دعم حیث من الرئیسي التركیز .3
  

 الشریك دور المقدرة الموارد المطلوبة المھارات التركیز الوقت
 أنحاء جمیع في

 المشروع
 الحفاظ مع التصمیم تكیف
 ألثرا تقییم على القدرة على

  
 لظروفا وفق األنشطة تكییف

 متقلبةال

 اتالتحالف بناء في الخبرة
 اآلراء في والتوافق

 
 
 

   – الرقابیة الجھات - الحكومة
 – المدني المجتمع منظمات

 ھشة أوضاع في شراكات بناء
 بالصراع تتسم

 والتواصل التنسیق  دوالر 480,500
 عملیة خالل من

 شفافة

  

 المدخالت: .4
  

 رحالت عدد الموظفین أسابیع عدد تخصصال المطلوبة المھارات 

 6 30 العمل فریق رئیس العام القطاع مجال في قدیر أخصائي

 3 15 الفساد ومكافحة المعلومات إلى الوصول اإلدارة أخصائي

 1 10 العملیات إدارة  عملیاتال

 -  30 الفساد مكافحة قصیرة لفترة معھ التعاقد بتم محلي استشاري

 -  15 مالیة إدارة المالیة اإلدارة في قدیر أخصائي

 -  15 المشتریات المشتریات أخصائي

 1 6 قانوني قدیر استشاري

 -  12 الفریق مساعد القُطري المكتب فيف الفریق مساعدة

 -  9 برنامج مساعد الرئیسي المقر في البرنامج مساعدة

 122 142 اإلجمالي  

   



50 
 

  

 التالي: النحو على التنفیذ دعم قدیملت التقریبیة التكلفة تكون سوف .5
 

 (دوالر المبلغ البیان
 أمریكي)

  تنفیذال دعمو ةالمنح إعداد  )أ(

  الموظفین وقت

 30,000 التحضیر

 180,000 تنفیذالو دارةاإل دعم

 210,000= الموظفین): (وقت الفرعي اإلجمالي

  الموظفین سفر

 20,000 التحضیر

 90,000 والتنفیذ اإلشراف دعم

 110,000= الموظفین سفر الفرعي: اإلجمالي

  والسفر) االستشاریین أتعاب( المتغیرة التكالیف

 75,000 األتعاب

 15,000 سفرال

 90,000 = المتغیرة التكالیف الفرعي: اإلجمالي
 MNSPS( = 410,000( التنفیذ ودعم المنحة إعداد الفرعي: اإلجمالي

   

 70,500 )االئتماني (الصندوق ةالمنح إدارة  )ب(
   

 480,500 المباشرة غیر التكالیف إجمالي

  


