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تقديـــــــم : 
ملحة  حاجة  تلبية  يف  اإ�سهامًا  املعل�مات«  عن  واالإف�ساح  ال�سفافية  »دليل  ياأتي 
اليمن  ومنها  املنطقة  ودول  عم�ما  العامل  دول  ت�سهده  الذي  التح�ل  طبيعة  تفر�سها 
ب�س�رة خا�سة �سعيا نح� »احلكم الر�سيد« الذي يحفظ لل�سع�ب حق�قها الكاملة يف 

ال�سلطة والرثوة وي�سمن العدالة وامل�ساواة بني كافة اأفرادها.
وقد حدد  تقرير التنمية االإن�سانّية العربّية ال�سادر عام 2004 حتت عن�ان »نح� 
احلرّية يف ال�طن العربي«، عددًا من التحديات االأ�سا�سّية التي تعرت�ص �سبيل احُلكم 
ب�سكٍل  تلبي  ال  التي  العامة  االإدارة  اأنظمة  التحديات:  تلك  واأهم  املنطقة.  الر�سيد يف 
م�ساركة  فر�ص  واإعاقة  امل�ؤ�س�سية،  امل�ساءلة  و�سائل  وق�س�ر  امل�اطنني،  حاجات  كامل 
امل�اطنني يف عملّيات اتخاذ القرارات التي ت�ؤّثر يف حياتهم،  ويف بع�ص االأحيان عدم 

متتع امل�اطنني باحلق�ق االأ�سا�سّية مثل حق�ق امل�اطنة وامل�ساواة بني اجلن�سني.
اإن حتديات احلكم الر�سيد يف البلدان العربية ومنها اليمن كثرية، ولعل اأحد اأ�سبابها 
القطيعة.  نقل  مل  اإن  حك�مته،  مع  باالنف�سام  العربي  امل�اطن  �سع�ر  اإحلاحا  االأكرث 
وج�هر احلكم الر�سيد اأن يك�ن امل�اطن �سريكا فاعال يف �سنع القرار، يتحدث ويراقب 
وعندما ت�ستدعي الظروف فاإنه ي�سحب الثقة م�ستخدما اأدواته املتعددة، ولن يتحقق 

ذلك اإال يف بيئة تت�سم بال�سفافية واالإف�ساح عن املعل�مات.
عن  واالإف�ساح  ال�سفافية  تت�فر  مامل  وامل�ساءلة  الرقابة  عن  احلديث  ميكن  وال 
املعل�مات، لذا فقط ت�سمن الدليل عددا من املعايري، واآليات تنفيذها كخط�ة عملية 

نح� احلد من الف�ساد يف امل�ؤ�س�سات اليمنية مبختلف تك�يناتها. 
املعل�مات  ال�سفافية واالف�ساح عن  اأ�سا�سية لالرتقاء مبفه�م  لبنات  الدليل  وي�سع 
ممثلة  اليمن  يف  التنم�ي  العمل  منظ�مة  تتبعها  عمل  اآليات  اإىل  ذلك  يتح�ل  بحيث 
بامل�ؤ�س�سات العامة والقطاع اخلا�ص ومنظمات املجتمع املدين، وقد و�سع الدليل معايري 
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بع�سها م�ست�حى من جتارب الدول والبع�ص االآخر من معاناة كثري من املتخ�س�سني يف 
االإعالم و يف مكافحة الف�ساد. 

وياأتي اإعداد هذا الدليل كاإطار لل�سراكة بني الهيئة ال�طنية العليا ملكافحة الف�ساد 
االإقت�سادي  واالإعالم  الدرا�سات  UNDP ومركز  املتحدة  االإمنائي لالأمم  والربنامج 
ك�احدة من اأ�سكال ال�سراكة يف تنفيذ مهام مكافحة الف�ساد بني الهيئة ال�طنية العليا 
الباحثني  من  فريق  جله�د  وكثمرة  املدين،  املجتمع  منظمات  وبني  الف�ساد  ملكافحة 
الذين ق�س�ا اأ�سهرًا يف جمع �ستات متناثر ح�ل هذا املفه�م احلديث. اإنه جهد ابتكاري 

وح�سب، لذا �سيك�ن بحاجة اإىل التنقيح والتط�ير على الدوام .
لقد خ�سع الدليل لنقا�ص جاد �سارك فيه ما يزيد عن 25 من االأكادمييني واأع�ساء 
ر�سمية  وم�ؤ�س�سات  االعالم  وو�سائل  املدين  املجتمع  منظمات  عن  وممثلني  الربملان 
معنية مبكافحة الف�ساد، واأثري باملالحظات التي مت ا�ستيعاب الكثري منها مبا ين�سجم 

مع االأهداف املت�خاة من الدليل .. 
وجاء ت�سمية هذا االإ�سدار »دليل ال�سفافية« من اأملنا يف اأن يك�ن دلياًل للم�ؤ�س�سات 
ال�سفافية  ملعايري  حتتكم  الأن  ت�سعى  التي  املدين  املجتمع  ومنظمات  واخلا�سة  العامة 

واالإف�ساح. 

  د. بلقي�س اأبو اأ�شبع    
نائب رئي�ص

 الهيئة ال�طنية العليا ملكافحة الف�ساد           

ال�شيدة / رندا اأبو احل�شن  
املدير القطري 

للربنامج االإمنائي لالأمم املتحدة - �سنعاء
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ملاذا الدليــــــل؟ 
عندما نفذ مركز الدرا�سات واالإعالم االقت�سادي م�سروع درا�سات ميدانية ح�ل 
بال�سفافية واالإف�ساح عن املعل�مات«، وجرى ح�لها  اليمنية  امل�ؤ�س�سات  التزام  »مدى 
اأثريت العديد من الت�ساوؤالت  نقا�سات مفت�حة مع ع�سرات الباحثني واملتخ�س�سني، 

واالإ�سكاليات، وطرحت العديد من املقرتحات.
املتحدة  لالأمم  االمنائي  الربنامج  مع  بالتعاون  نفذت  التي  الدرا�سات  وتركزت 
UNDP ح�ل اأربع م�ؤ�س�سات هامة »جمل�ص الن�اب، املجل�ص االأعلى للق�ساء، الهيئة 
قلة  ورغم  واملحا�سبة«،  للرقابة  املركزي  اجلهاز  الف�ساد،  ملكافحة  العليا  ال�طنية 
امل�ؤ�س�سات امل�سم�لة بالدرا�سة اإال اأنها لفتت انتباه الكثري من املعنيني مبكافحة الف�ساد 
وتعزيز ال�سفافية اإىل ج�انب ق�س�ر �سديدة؛ ال تتمثل فقط يف غياب الت�سريعات التي 
اإىل  بل متتد  املعل�مات،  ال�سفافية وحق اجلمه�ر يف احل�س�ل على  ت�سمن ممار�سة 
�سيء  كل  جتعل  التقليدية  فالثقافة  املعل�مات،  ميتلك�ن  من  لدى  ال�عي  يف  اإ�سكالية 
حماطًا ب�سرية مبالغ فيها، والرجل االأول يف امل�ؤ�س�سة ه� املخ�ل ال�حيد باالإف�ساح، 

وعادة ما يك�ن ال��س�ل اإليه �سعبًا، اإن مل يكن م�ستحياًل ..
لذا فقد كانت املطالب ب��سع معايري اإر�سادية لكافة امل�ؤ�س�سات »العامة، اخلا�سة، 
منظمات املجتمع املدين« ت�سكل املنطلق االأ�سا�ص ملمار�سة ال�سفافية واالإف�ساح . ومن 

هنا جاءت فكرة الدليل الذي بني اأيديكم ..
فالدليل نتيجة ح�ار بني اأطراف خمتلفة انطلق من �سرورة التاأ�سي�ص ل�عي جديد 
وه�  جمتمعاتنا  ت�اجهها  التي  التحديات  اأهم  من  ل�احدة  االأ�سا�سية  الرافعة  يعد 
»احلكم الر�سيد« الذي ال ميكن احلديث عنه بعيدا عن مفه�مي ال�سفافية واالإف�ساح.
اإنه دليل اإر�سادي ط�عي، ن�سعى من خالله اإىل اأن ترتقي م�ؤ�س�ساتنا املختلفة باأدائها 
العديد من املعايري املحلية  اإىل  ال�سفافية واالإف�ساح، م�ستندة يف ذلك  اتباع نهج  يف 

والدولية وخربات م�ؤ�س�سات من خمتلف دول العامل.
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التزام تلك  واآليات قيا�ص ح�ل مدى  اأي�سا حماولة جادة ل��سع معايري  كما ي�سكل 
امل�ؤ�س�سات على �سعيد االأداء الداخلي اأو اخلارجي، ومبا تتيحه من ا�ستنتاجات ت�سع 
اجلميع على املحك. وعلى امل�ؤ�س�سة اأن تختار اإما ال�ق�ف حتت اأ�سعة ال�سم�ص ال�ساطعة 
التي عادة ما تك�ن  املعتمة  الزوايا  اأو االختباء يف  وامليكروبات  للتطهر من اجلراثيم 

بيئة خ�سبة لالأوبئة. 

ح�شن جماهد العن�شي  
مدير م�سروع دعم ال�سفافية 

UNDP الربنامج االإمنائي لالأمم املتحدة 

م�شطفــــى ن�شر 
رئي�ص مركز 

الدرا�سات واالإعالم االقت�سادي



دليل ال�صفــافية والإف�صاح عن املعلومات

11

االقت�شادي  واالإعالم  الدرا�شات  • مركز 
يعمل مركز الدرا�سات واالإعالم االقت�سادي من اأجل اقت�ساد ميني ناجح و�سفاف 
وم�ساركة  ال�سفافية  وتعزيز  االقت�سادية،  بالق�سايا  والت�عية  التاأهيل  خالل  من 

امل�اطنني يف �سنع القرار، والعمل على اإيجاد اإعالم اقت�سادي مهني وحمرتف. 
املدين  املجتمع  الفاعلة مع منظمات  بال�سراكة  اأهدافه  اإىل حتقيق  املركز  وي�سعى 
نفذ  اأع�ام  عدة  املعنية. وخالل  الر�سمية  مع اجلهات  وبالتعاون  واالأجنبية،  املحلية 
عن  واالإف�ساح  ال�سفافية  من  تعزز  التي  والفعاليات  االأن�سطة  من  العديد  املركز 
املعل�مات، حيث يتبنى املركز برناجمًا دائمًا »الر�سد والت�عية بق�سايا الف�ساد«، كما 
يق�م بتنفيذ اأن�سطة عديدة لالرتقاء بالتنمية املجتمعية بني اأو�ساط ال�سباب والن�ساء 

واملجتمعات املحلية يف الريف واحل�سر.
الف�شاد ملكافحة  العليا  الوطنية  • الهيئة 

واإداري  مايل  اإ�ستقالل  ذات  االإعتبارية  بال�سخ�سية  تتمتع  م�ستقلة  وطنية  هيئة 
ومتار�ص مهامها واخت�سا�ساتها باإ�ستقاللية وحيادية تامة.

اأن�سئت مب�جب القان�ن رقم )39( ل�سنة 2006م ب�ساأن مكافحة الف�ساد، و�ُسكلت 
من 11 ع�س�ًا ممن تت�افر فيهم اخلربة والنزاهة والكفاءة بناًء على قائمة بثالثني 
مر�سحًا تق�م بها جمل�ص ال�س�رى اإىل جمل�ص الن�اب متثل خمتلف الفئات االجتماعية 

»ال�سخ�سيات العامة، قطاع املراأة، القطاع اخلا�ص، قطاع املجتمع املدين«.
وعلى �س�ء ذلك مت اإنتخاب اأع�ساء الهيئة من قبل اأع�ساء جمل�ص الن�اب باالإقرتاع 

ال�سري املبا�سر.
UNDP املتحدة  لالأمم  االإمنائي  • الربنامج 

املتحدة  االأمم  لربنامج  التابع  العربية  الدول  يف  احلكم  اإدارة  برنامج  عمل  لقد 
االإمنائي، ط�ال ما يزيد على عقد من الزمن، مع احلك�مات والربملانات واالأجهزة 

الق�سائية واجلهات غري احلك�مية العربية لتعزيز احلكم الر�سيد يف املنطقة. 
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ومل يربز الرتكيز على م��س�ع مكافحة الف�ساد اإال يف الفرتة املمتدة بني �سنتي 2003 
العربية  البلدان  التنمية يف  الر�سيدة خلدمة  اإطار مبادرة االإدارة  و2004، وذلك يف 
امليدان  يف  والتنمية  التعاون  ومنظمة  االإمنائي  املتحدة  االأمم  برنامج  بني  امل�سرتكة 

االقت�سادي.
 ومنذ ذلك احلني، قام برنامج اإدارة احلكم بدعم حتقيق عدد من النتائج اجلّيدة 
التي �ساعدت على زيادة حجم التعاون ملكافحة الف�ساد يف املنطقة العربية، وخلقت 

فر�سًا جديدة للقيام باملزيد من اخلط�ات االإيجابية يف هذا املجال. 
م�سروعه  اإطار  يف  االإجنازات  هذه  ت�ظيف  على  احلكم  اإدارة  برنامج  و�سيعمل 
االإقليمي اجلديد يف جمال مكافحة الف�ساد، خلدمة جه�د البلدان العربية يف جمال 
تعزيز ال�سفافية والنزاهة وتنفيذ اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد، وذلك بغية 
تدعيم ممار�سات احلكم الر�سيد وتعزيز التنمية الب�سرية واأمن االإن�سان يف املنطقة.
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مفـــــــاهيم
- ال�شفافية : 

املعل�مات  تقا�سم  اإىل  ت�سري  باأنها  ال�سفافية  املتحدة  لالأمم  االإمنائي  الربنامج  يعرف 
بجمع  املعنية  واجلهات  امل�سلحة  الأ�سحاب  ت�سمح  فال�سفافية  علنية.  بطريقة  والت�سرف 
املعل�مات التي قد تك�ن حا�سمة يف الك�سف عن الت�سرفات الفا�سدة ويف حماية م�ساحلهم.

 ومتتلك االأنظمة ال�سفافة اإجراءات وا�سحة لعملية اتخاذ القرارات احلك�مية، وقن�ات 
ات�سال مفت�حة بني اأ�سحاب امل�سلحة وامل�س�ؤولني احلك�ميني، كما جتعل مقدارا وا�سعا من 

املعل�مات يف متناول اجلميع.
ويق�سد بال�سفافية طرح الق�سايا التي تهم جماعة بعينها لالطالع وتبادل الراأي ح�لها، 
االأمر الذي ي�ؤدي لل�ق�ف مب��س�عية على ما يجري ومن ثم حتقيق اأف�سل قدر من امل�ساءلة. 
والعالقة بني امل�ساءلة وال�سفافية عالقة تبادلية وطردية، فكلما زاد معدل ال�سفافية ارتفع 
م�ست�ى امل�ساءلة. )امل�سدر: مقدمة ح�ل مكافحة الف�ساد، دليل املتدرب 2006م برنامج 

املجتمع املدين العراقي(.
ب�سه�لة  املعل�مات  اإىل  ال��س�ل  على  اجلمه�ر  »قدرة  اآخر:  بتعبري  ال�سفافية  وتعني 

وا�ستخدامها للن�سر بكافة و�سائل االإف�ساح«.
جميع  على  امل�ؤ�س�سة،  واإدارة  قيادة  "التزام  بـ  فتعرف  امل�ؤ�س�سات  يف  ال�سفافية  اأما 
جممل  ح�ل  للجمه�ر  املطل�بة  املعل�مات  عن  االإف�ساح  اأو  وتعميم،  بن�سر  امل�ست�يات، 
تقدم  التي  االأعمال  وجممل  واخلدمات،  والقرارات  االإجراءات  جميع  تخ�ص  التي  االأم�ر 
من امل�ؤ�س�سة، وت�فريها ب�سكل دوري دون طلب، اأو اأثناء الطلب، من اأي �سخ�ص اأو مهتم، 
وكذلك معل�مات ح�ل االأ�سخا�ص امل�سئ�لني يف امل�ؤ�س�سة". )الدليل التدريبي لربنامج اأمان 

لتعزيز قيم النزاهة ومبادئ ال�سفافية ونظم امل�ساءلة يف املجتمع الفل�سطيني(.
- امل�شاءلة : 

 تعرف امل�ساءلة وفقا للربنامج االإمنائي لالأمم املتحدة باأنها مطلب ي��سح فيه امل�س�ؤول�ن 
الر�سمي�ن الأ�سحاب امل�سلحة )فرد اأو جماعة من ال�سعب( كيف يت�سرف�ن ب�سالحياتهم 
وكيف ي�ؤدون واجباتهم، واأن يردوا على االنتقادات امل�جهة لهم اأو يجيب�ا على الت�ساوؤالت 
عدم  اأو  تق�سريهم  عن  امل�س�ؤولية  )بع�ص(  يتقبل�ا  واأن  منهم،  املطل�بة  املهام  ب�ساأن 

كفاءتهم اأو خمادعتهم. 
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 معايري الشفافيـــة واإلفصـــاح عن املعلومات
   معايري م�سرتكة بني امل�ؤ�س�سات العامة واخلا�سة ومنظمات املجتمع املدين:

لعمل  الرئي�سية  املبادئ  �سمن  املعل�مات  عن  واالإف�ساح  ال�سفافية  مبداأ  اعتماد   -
امل�ؤ�س�سات والهيئات.

- اإن�ساء اإدارات متخ�س�سة يف جمال االإعالم واملعل�مات بك�ادر مهنية م�ؤهلة.
وم�ظفيها  م�سئ�ليها  ومهام  ووظائفها  عنها  تف�سيلية  معل�مات  امل�ؤ�س�سة  ن�سر   -
اإ�سدارات  يف  بها  حتتفظ  اأو  ت�ستخدمها  التي  ال�ثائق  اأن�اع  جميع  عن  واالإعالن 

اإلكرتونية ومطب�عة.
- اإن�ساء كل م�ؤ�س�سة م�قعا اإلكرتونيا يعرب عنها.

- و�س�ح وعالنية اآليات و�سيا�سات االأو�ساف ال�ظيفية، نظام الرتقيات، نظام النقل 
والندب والتدوير، الهياكل التنظيمية، الرواتب واملزايا.

يف  العليا  القيادات  عزل  اأو  وتقاعد  تعيني  واإعادة  تعيني  و�سروط  معايري  و�سع   -
امل�ؤ�س�سة واإعالن هذه املعايري وال�سروط.

االإدارية  وهياكلها  واأهدافها  امل�ؤ�س�سة  بعمل  التعريف  يف  وا�سحة  منهجية  و�سع   -
واخلدمات التي تقدمها وبياناتها املالية.

- اتباع نظم �سريبية وا�سحة و�سفافة.
االإلكرتوين  امل�قع  على  ون�سرها  منتظمة  بطريقة  الدورية  املالية  البيانات  اإتاحة   -

للمن�ساأة.
�سبق  التي  واال�سرتاتيجية  االأهداف  عن  انحرافات  الأي  تف�سيلية  حتليالت  ت�فر   -

اإعالنها.
العامة: امل�ؤ�ش�شات  يف  ال�شفافية  • معايري 

قان�نية  ن�س��سا  العامة  والهيئات  امل�ؤ�س�سات  لعمل  املنظمة  الت�سريعات  ت�سمني   -
على  احل�س�ل  يف  حقه  من  اجلمه�ر  ومتكني  بال�سفافية  االلتزام  عليها  تفر�ص 

املعل�مات.
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اإىل  التح�ل  اأو  باإجراءات اخل�سخ�سة  البدء  و�سفافة عند  وا�سحة  ق�اعد  و�سع   -
م�ؤ�س�سات م�ساهمة وغريه.

اأوجه  التقارير عن خمتلف  باإعداد  يعنى  ق�سمًا  اأو  اإدارة  االإداري  ت�سمني هيكلها   -
ن�ساطها واأدائها والتعامل مع و�سائل االإعالم.

عن  كاملة  تفا�سيل  مع  للم�ؤ�س�سة  ال�سن�ي  اال�ستثماري  الربنامج  عن  االإف�ساح   -
امل�ساريع املزمع تنفيذها خالل العام والتكلفة االإجمالية لكل م�سروع.

- ن�سر تفا�سيل متلقي االمتيازات والرتاخي�ص كاالإعفاءات اجلمركية وغريها مما 
ميكن اأن تقدمه اجلهة.

- التزام امل�ؤ�س�سة بال�سفافية واالإف�ساح فيما يتعلق بالتعاقدات مع جهات خارجية، 
اأ�سخا�سا اأو م�ؤ�س�سات.

- اإعداد تقارير رقابة داخلية لتقييم اأداء امل�ؤ�س�سة ب�سفة دورية.
اخلا�ص: القطاع  م�ؤ�ش�شات  يف  ال�شفافية  • معايري 

التفا�سيل  من  بدًء  بال�سركة  اخلا�سة  االأ�سا�سية  احلقائق  عن  واالإبالغ  االإف�ساح   -
اأع�ساء  عليه  يح�سل  وما  ال�سركة  اإدارة  وجمل�ص  االإدارية  بالهياكل  ومرورا  املالية 

جمل�ص االإدارة من مكافاآت وامتيازات.
- مراجعة املعل�مات واالإف�ساح عنها باأ�سل�ب يتفق ومعايري اجل�دة املحا�سبية واملالية 

ومبا ي�ؤدي اإىل ال�فاء مبتطلبات االإف�ساح غري املالية ومتطلبات عمليات املراجعة.
اخلارجي  التدقيق  الإتاحة  م�ستقل  مراجع  عرب  ال�سن�ية  املراجعة  بعملية  القيام   -

وامل��س�عي لالأ�سل�ب امل�ستخدم يف اإعداد تقدمي الق�ائم املالية.
االإدارة  واأع�ساء جمل�ص  التنفيذيني  امل�سئ�لني  ومزايا  - مراجعة م�ست�يات مرتبات 

و�سمان الطابع الر�سمي وال�سفافية لعملية تر�سيح اأع�ساء جمل�ص االإدارة.
- قيام ال�سركة باالإف�ساح عن الفل�سفة التي تنتهجها وال�سيا�سات املتخذة من وقت 

الآخر.
- التزام جمل�ص االإدارة ب�سيا�سة وا�سحة مكت�بة ب�ساأن ال�سفافية واالإف�ساح متاحة 
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اأمام ال�سلطات التنظيمية واجلمه�ر العام لالطالع عليها.
بن�سر  يتعلق  فيما  املاليني  واملحللني  امل�ستثمرين  كافة  مع  التعامل  يف  امل�ساواة   -

املعل�مات مبا يحقق االإف�ساح العادل.
- ت�سمني التقارير ال�سن�ية تفا�سيل كافية لتمكني املحللني من تقييم امل�قف املايل 

وغري املايل لل�سركة.
- تطبيق نظام متفق عليه للتدقيق واملراجعة يتفق مع معايري املحا�سبة الدولية.

معايري  مع  النظام  ت�افق  على  االإدارة  ملجل�ص  التابعة  املراجعة  جلنة  ت�سديق   -
املحا�سبة الدولية.

واأ�سل�ب ممار�سة  للم�ؤ�س�سة  - حتقيق االإف�ساح الدقيق عن امل�قف املايل واالإداري 
ال�سلطة يف كل ما يت�سل بتاأ�سي�ص ال�سركة، وبحيث يت�سمن ذلك املعل�مات واملعايري 
االأغلبية  وحق  للم�ؤ�س�سة،  والت�سغيلية  املالية  والنتائج  ال�سركة،  واأهداف  املحا�سبية، 
التنفيذيني  واملديرين  االإدارة  جمل�ص  واأع�ساء  والت�س�يت،  امل�ساهمة  حيث  من 
ال�سركات،  ح�كمة  و�سيا�سات  وهياكل  لهم،  املمن�حة  واملزايا  واملرتبات  الرئي�سيني 
نظم  واإيجاد  امل�سالح.  اأ�سحاب  من  وبغريهم  بالعاملني  املت�سلة  املادية  واجل�انب 
املنظ�رة،  واملخاطر  واملحا�سبية،  املالية  التقارير  املنا�سبة، و�سمان �سالمة  الرقابة 
ومعل�مات مف�سلة عن اأي تعار�ص يف امل�سالح وكيفية معاجلته من قبل امل�ؤ�س�سة ومن 

خالل اآلية وا�سحة بعد امل�افقة عليها من ال�سلطات التنظيمية.
- اتباع معايري ال�سفافية يف التعامل مع امل�ستثمرين والدائنني ويف وج�د االإجراءات 

الكافية عند م�اجهة االإفال�ص.
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آليـــات تنفيذية للشفـافية واإلفصاح عن املعلومات
• اآليات عامة:

- اإيجاد ت�سريعات قان�نية ول�ائح حتدد بدقة طبيعة املعل�مات وال�ثائق غري القابلة 
للن�سر وت�سنيفها كمعل�مات ووثائق �سرية.

م�سللة  معل�مات  ن�سرها  جراء  امل�ؤ�س�سة  على  عق�بات  تت�سمن  ت�سريعات  اإيجاد   -
للراأي العام واجلهات املعنية اأو تعمد التعتيم على املعل�مات غري ال�سرية.

- و�سع خطط عملية عامة للت��سع يف اإن�ساء مراكز املعل�مات والت�ثيق يف م�ؤ�س�سات 
الدولة واأجهزتها املختلفة واملراكز البحثية واملتخ�س�سة التابعة للجامعات واملجتمع 

املدين والقطاع اخلا�ص.
بينها  فيما  للتن�سيق  املدين  واملجتمع  والقطاع اخلا�ص  �سراكة بني احلك�مة  - خلق 

وو�سع ا�سرتاتيجية م�حدة الإتاحة املعل�مات وتي�سري االطالع عليها.
- ت�فري التدابري االأمنية والنظم اخلا�سة بحماية ال�سه�د واالأ�سخا�ص الذين يبلغ�ن 

ال�سلطات املعنية بق�سايا الف�ساد.
على  واحل�س�ل  املعرفة  يف  احلق  ثقافة  وتعزيز  ل�سرح  منا�سبة  اأن�سطة  تنفيذ   -

املعل�مات.
لها  ي�سمح  الف�ساد  وحماربة  بال�سفافية  متخ�س�سة  ومنظمات  جمعيات  ت�سكيل   -
العمال  و�سل�كية  العمل  طريقة  على  للتعرف  االإدارات  كافة  م�اقع  اإىل  بال��س�ل 

واالإمكانيات امل�ستخدمة فيها ول�سالح من يتم ت�سخريها. 
- تقدمي تقارير اأداء دورية من اجلهات امل�سدرة للبيانات ملراقبة اأدائها اإىل جهات 

رقابية حتددها الت�سريعات.
- تنظيم عملية االإعالن واالإعالم عن جرائم الف�ساد عند ثب�تها والن�سر عن العق�بات 

التي تقررت اإزاء مرتكبيها، واإتاحة الفر�سة لكل و�سائل االإعالم دون ا�ستثناء.
كفاءتهم  لرفع  واملنظمات  وال�سركات  للعاملني يف اجلهات  تدريبية  برامج  تنفيذ   -
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املعل�ماتية والتقنية، وكذا ال�سحفيني يف خمتلف التخ�س�سات لتط�ير قدراتهم يف 
التعامل مع املعل�مات والبيانات التي يح�سل�ن عليها.

• اآليات م�شرتكة بني امل�ؤ�ش�شات العامة واخلا�شة وم�ؤ�ش�شات املجتمع املدين:
ال��سائط  عرب  للجمه�ر  مب�سطة  ب�س�رة  امل�ؤ�س�سة  عن  ال�سادرة  التقارير  ن�سر   -

االإعالمية.
الرقابة  االإعالم ملمار�سة عمليات  وو�سائل  املدين  املجتمع  املجال ملنظمات  اإتاحة   -

على اأدائها وتزويدها باملعل�مات املطل�بة.
- تنظيم العالقة وطرق الت�ا�سل لتقدمي املعل�مات وال�ثائق بني اجلهات التي تعد 

م�سدرًا للبيانات واجلهات امل�سئ�لة عن جمع البيانات واإتاحتها للجمه�ر.
اأوال  وال�ثائق  واملعل�مات  بالبيانات  وحتميله  للم�ؤ�س�سة  االإلكرتوين  امل�قع  حتديث   -

باأول.
- تقدمي �سند ر�سمي لطالب املعل�مة يت�سمن تاريخ الطلب وا�سم مقدمه.

وامل�ازنات  وامل�سروفات  االأن�سطة  عن  وال�سن�ية  الدورية  التقارير  اإ�سدار   -
واحل�سابات اخلتامية.

والدرا�سات  املعل�مات  وت�فري  والندوات  واللقاءات  ال�سحفية  امل�ؤمترات  تنظيم   -
واالأبحاث يف اإ�سدارات مطب�عة واإلكرتونية.

 - اإ�سدار البالغات والبيانات ال�سحفية ون�سرها على امل�قع االإلكرتوين للم�ؤ�س�سة 
واإر�سال ن�سخة اإىل اأكرث من و�سيلة اإعالم حملية.

امل�ؤ�س�سة  �سادر عن  تقرير  اأو  اإ�سدار  كل  اإلكرتونية من  اأو  ن�سخة مطب�عة  ت�زيع   -
وو�سائل  العلمية  وامل�ؤ�س�سات  والدرا�سات  املعل�مات  مراكز  مثل  امل�ستفيدة  للجهات 

االإعالم بناء على طلبها.
لل�سحافة  املعل�مات  تقدمي  مهمة  يت�ىل  جهة  كل  با�سم  ر�سمي  ناطق  حتديد   -

واالإعالم.
امل�ساهمني  اأو  وامل�ستهلكني  اجلمه�ر  ومالحظات  �سكاوى  لتلقي  �سناديق  ت�فري   -
للم�سئ�لني  تقارير عن م�سامينها  وتقدمي  للتعامل معها  وتدريب م�ظفني  وغريهم. 
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ذات  املدين  املجتمع  وم�ؤ�س�سات  واالإعالم  ال�سحافة  مندوبي  واإطالع  واملخت�سني 
ال�سلة عليها.

- اإ�سدار اأدلة مطب�عة واإلكرتونية وعمل ل�حات اإر�سادية خا�سة باخلدمات املقدمة 
وحتديد ر�س�مها واآليات وطرق احل�س�ل عليها.

- اإعداد ا�ستمارة طلب معل�مات تت�افق واملعايري العامة حلق اجلمه�ر يف احل�س�ل 
واملعل�مات  البيانات  على  احل�س�ل  واآليات  طرق  فيها  حتدد  وبحيث  املعل�مة،  على 

وال�ثائق وزمن الرد عليها.
اأ�سباب امتناع اجلهة  - االلتزام بالرد الر�سمي كتابيا على طالب املعل�مات ي��سح 

عن تقدمي اأي من املعل�مات املطل�بة.
- االإف�ساح عن املعل�مات املتعلقة باأعمال اجلهة مع اجلهات املختلفة، وتك�ن كافة 
ذات  االأطراف  لكل  مي�سر  ب�سكل  وم�ج�دة  ومفه�مة  وا�سحة  والل�ائح  االإجراءات 

ال�سلة ومتاحة للجميع على ال�سبكة االإلكرتونية.
جمل�ص  )�سخ�سا،  امل�ؤ�س�سة  قيادة  حتمل  قان�نية  ن�س��سا  الت�سريعات  ت�سمني   -

اإدارة،..اإلخ( امل�س�ؤولية فيما يتعلق بنزاهة االإف�ساح املايل.
- التعامل ب�سفافية يف اإجراءات الت�ظيف وكذلك االأمر يف حال اال�سطرار لال�ستغناء 
واالإ�ساءة.  الت�سهري  مع حمايتهم من  اأو غري ذلك  مالية  اأزمات  عن م�ظفني جراء 
اجلهات  مع  التن�سيق  املدين  املجتمع  ومنظمات  اخلا�ص  القطاع  م�ؤ�س�سات  ويلزم 
باملطل�بني  واملعايري اخلا�سة  وال�سروط  ال�ظيفية  الفر�ص  املخت�سة ح�ل  احلك�مية 

ل�سغلها.
االأقل من  واحدة على  اإعالمية  وو�سيلة  للم�ؤ�س�سة  االإلكرتوين  امل�قع  االإعالن عرب   -
و�سائل االإعالم الر�سمي عن طلب م�ظفني اأو متعاقدين مع ال�سروط املطل�ب ت�فرها 
اختيار  بناء على طرق  ال�ظائف  تلك  ل�سغل  املقب�لني  اأ�سماء  اإعالن  ثم  املتقدم،  يف 

ومفا�سلة �سفافة.
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•  اآليات خا�شة بامل�ؤ�ش�شات العامة:
واأجهزة  م�ؤ�س�سات  كل  والبيانات يف  املعل�مات  ت�فري  يف  الالمركزية  نظام  اتباع   -

الدولة ل�سمان �سه�لة ال��س�ل واالطالع على املعل�مات والبيانات.
- تنظيم املعل�مات وال�ثائق املت�افرة لديها وفق املعايري املهنية والفنية وت�سنيف ما 

يعترب �سريًا وحمميًا ح�سب الت�سريعات النافذة.
- ت�سمني الالئحة املنظمة لعمل امل�ؤ�س�سة ن�سا يخ�ل كل م�سئ�ل يف امل�ؤ�س�سة االإف�ساح 

عن املعل�مات يف حدود م�سئ�ليته.
- اعتماد ممثلني ل��سائل االإعالم الر�سمية واالأهلية وممثلني للمنظمات ال�سعبية يف 

هيئات واأجهزة الرقابة ومكافحة الف�ساد.
- اعتماد مندوبني ل��سائل االإعالم الر�سمية واالأهلية تغطي االجتماعات واملناق�سات 
وجمل�ص  الق�ساء  وجمل�ص  ال�س�رى  وجمل�ص  الن�اب  جمل�ص  يف  االأن�سطة  وخمتلف 
واملجل�ص  العايل  والتعليم  املدنية  اخلدمة  وجمال�ص  املحلية  واملجال�ص  ال�زراء 
االقت�سادي والهيئات العامة كاللجنة العليا لالنتخابات وهيئة املناق�سات و�سركات 
القطاع العام واملختلط وال�سركات امل�ساهمة واالأحزاب ال�سيا�سية ومنظمات املجتمع 

املدين.. اإلخ. وفيما ينبثق عنها من جلان وفروع.
- التحديد بدقة ملاهية املعل�مات امل�سنفة كمعل�مات �سرية وجعلها يف اأ�سيق احلدود.

- ربط امل�ؤ�س�سات و�سلطات الدولة باالأجهزة املعل�ماتية الرئي�سية يف البالد ومراكز 
البحث والدرا�سات واجلامعات.

- ن�سر البيانات املتعلقة بامليزانية املخ�س�سة للم�ؤ�س�سة وامل�سروفات املت�قعة وتقارير 
احل�سابات اخلتامية يف اإ�سدارات مطب�عة واإلكرتونية وتغذية امل�قع االإلكرتوين بها 

حال اإ�سدارها.
- االإعالن عن االأزمات والك�ارث و�سبل معاجلتها والتخفيف من اآثارها بالتعاون مع 
و�سائل  للتعامل مع مندوبي  ومدربة  فرق متخ�س�سة  واإن�ساء  ال�سلة،  الهيئات ذات 
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اإدارة هذه االأزمات ون�سر نتائج التحقيق والدرا�سات  االإعالم �سمن غرفة عمليات 
والتقارير اأواًل باأول.

للم�ؤ�س�سة  االإلكرتوين  امل�قع  عرب  للمناف�سة  املطروحة  املناق�سات  عن  االإعالن   -
بالعطاء  الفائزة  بال�سركة  والتعريف  املفا�سلة،  نتائج  وعر�ص  االإعالم،  وو�سائل 

ومعل�مات عن ال�سركات املناف�سة.
للم�ؤ�س�سة  االإلكرتوين  امل�قع  يف  وحتميله  اال�ستثماري  الربنامج  عن  االإف�ساح   -

مت�سمنا تفا�سيل امل�ساريع املدرجة �سمن الربنامج ال�سن�ي.
اخلا�ص: القطاع  مب�ؤ�ش�شات  خا�شة  • اآليات 

- ن�سر املعل�مات االأ�سا�سية عن ال�سركة واأهدافها وامل�ساهمني فيها والئحتها الداخلية 
مت�سمنة املهام واالخت�سا�سات على امل�قع االإلكرتوين لل�سركة ويف مطب�عات ورقية. 
املالية  ق�ائمها  بن�سر  تلزمها  ن�س��سا  ال�سركة  ول�ائح  واأنظمة  ق�انني  ت�سمني   -
قبل االجتماع ال�سن�ي للجمعيات العم�مية، وت�سمني احلد االأدنى من املعل�مات يف 

الق�ائم املالية املن�س�رة، ومناذج يلزم اتباعها يف عر�ص املعل�مات.
- اإعداد ن�سخة مب�سطة من احل�سابات اخلتامية لل�سركة الّطالع امل�ساهمني واجلمه�ر 

العام عليها.
تعد  التي  اجل�هرية  املعل�مات  كل  لت�سمل  كاملة  املالية  الق�ائم  عن  االإف�ساح   -
فاإن  �سيجعلها م�سللة،  واإذا كان حذف معل�مات معينة  املنا�سب،  للعر�ص  �سرورية 

االإف�ساح عنها يك�ن �سروريا.
ال  ومبا  وخ�سارة،  ربحا  لل�سركة  ال�سن�ي  املايل  ال��سع  عن  �سحفي  بالغ  اإ�سدار   -
يتجاوز ربع ال�سنة التالية ون�سره يف امل�قع االإلكرتوين لل�سركة وت�سمينه يف اإ�سداراتها.
املقدمة  اخلدمات  يف  االختالالت  اأو  االإنتاج  عمليات  يف  االأخطاء  عن  االإعالن   -
للجمه�ر اإذا كانت �ستلحق ال�سرر مب�اطنني، وت��سيح �سبل معاجلتها والتخفيف من 
اآثارها بالتعاون مع اجلهات ذات ال�سلة، واإن�ساء فرق متخ�س�سة ومدربة للتعامل 
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مع مندوبي و�سائل االإعالم �سمن غرفة عمليات اإدارة هذه االأزمات اأو اأي ح�ادث اأو 
اإ�سابات ون�سر نتائج التحقيق والدرا�سات والتقارير اأواًل باأول.

 - االإف�ساح عن املعل�مات املتعلقة باأعمال ال�سركات وامل�ؤ�س�سات اخلا�سة واملنظمات 
والل�ائح  االإجراءات  وتك�ن  املختلفة،  اجلهات  مع  وال�سيا�سية  واجلماهريية  املدنية 
وا�سحة ومفه�مة وم�ج�دة ب�سكل مي�سر لكل االأطراف ذات ال�سلة ومتاحة للجميع 

على ال�سبكة االإلكرتونية.
- ربط ال�سركات اخلا�سة باالأجهزة املعل�ماتية الرئي�سية يف البالد ومراكز البحث 

والدرا�سات واجلامعات.
وم�ازناتها  وم�سروفاتها  امل�ؤ�س�سة  اأن�سطة  تت�سمن  �سن�ية  دورية  تقارير  اإ�سدار   -

وح�ساباتها اخلتامية.
االأ�سا�سي  النظام  ن�سخ من  املعنية من احل�س�ل على   - متكني اجلمه�ر واجلهات 

للم�ؤ�س�سة وكذا املعل�مات اخلا�سة باإدارة املجل�ص وهيكل ملكية ال�سركة.
- حتميل النظام االأ�سا�سي لل�سركة ول�ائحها واملعل�مات االأ�سا�سية املتعلقة بها على 

م�قعها االإلكرتوين.
اأع�ساء  امللكية وحتديد كبار امل�ساهمني وت��سيح ملكية  اإيجاد هياكل �سفافة عن   -

جمل�ص االإدارة.
التقارير  وت�فري  قان�نا،  املحدد  ال�قت  يف  ال�سن�ي  املايل  التقرير  عن  االإف�ساح   -
على  املعل�مات  هذه  وحتميل  حملل�ن،  يعدها  ملخ�سات  وت�فري  مطب�عة،  ال�سن�ية 
عن  واالإف�ساح  والن�سر  ال�سحفية،  امل�ؤمترات  وعقد  للم�ؤ�س�سة،  االإلكرتوين  امل�قع 
العامة  باجلمعية  اخلا�سة  االجتماعات  وم�اعيد  وامل�ستندات  الرئي�سية  املعل�مات 

للم�ساهمني قبل االنعقاد الفعلي للجمعية وفقًا ملا يحدده القان�ن.
- ت�سمني م�قع ال�سركة على �سبكة االإنرتنت معل�مات عن العمليات، والق�ائم املالية، 

وهيكلة ملكية االأ�سهم، والبيانات ال�سحفية.
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وه�ية  امل�سدرة  ال�سركة  ممار�سات  ذلك  يف  مبا  املايل  وغري  املايل  االإف�ساح   -
امل�ساهمني ذوي الن�سب احلاكمة و�سيا�سات املكافئات وتعار�ص امل�سالح.

املدين: املجتمع  مبنظمات  خا�شة  • اآليات 
-  ن�سر النظام االأ�سا�سي والالئحة الداخلية للمنظمة يف امل�قع االإلكرتوين للمنظمة.

-  ن�سر التقرير املايل ال�سن�ي املعتمد من قبل مدقق ح�سابات م�ستقل يف امل�قع االإلكرتوين 
للمنظمة.

-  ن�سر تقرير عن االأن�سطة التي نفذتها املنظمة عند انتهاء كل �سنة ميالدية يف امل�قع 
االإلكرتوين للمنظمة.

-  عر�ص املنظمة كافة االإ�سدارات اخلا�سة بها يف م�قعها االإلكرتوين. 
قبل  املالية  ق�ائمها  بن�سر  تلزمها  ن�س��سا  املنظمة  ول�ائح  واأنظمة  ق�انني  ت�سمني   -
ال�سن�ي للجمعيات العم�مية، وت�سمني احلد االأدنى من املعل�مات يف الق�ائم  االجتماع 

املالية املن�س�رة، ومناذج يلزم اتباعها يف عر�ص املعل�مات.
والدرا�سات  البحث  ومراكز  البالد  يف  الرئي�سية  املعل�ماتية  باالأجهزة  االرتباط   -

واجلامعات.
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معايري الشفـــافية يف املوازنــــة العــامة للدولة 
اأ�شا�شية:  • مرتكزات 

امل�ست�يات  وت�زيعها بني  للم�ازنة  املراحل املختلفة  واالأدوار يف  امل�س�ؤوليات  - حتديد 
الرقابة  وجهاز  احلك�مة  وبني  الن�اب  وجمل�ص  احلك�مة  وبني  املختلفة  احلك�مية 

واملحا�سبة.
ودقيقة  �ساملة  وب�س�رة  امل�ازنة  ح�ل  امل�اطنني  جلمه�ر  الكافية  املعل�مات  ت�فر   -

ومب�سطة ويف ال�قت املنا�سب.
خمتلف  على  احل�س�ل  حق  للم�اطنني  تكفل  ن�س��سا  الت�سريعية  البنية  ت�سمني   -
عق�بات  اأي  بهم  تلحق  اأن  دون  ودقتها  و�سحتها  م�سادرها  من  والتحقق  املعل�مات 

نتيجة ممار�سة هذا احلق.
وتنق�صم مراحل حتقق ال�صفافية يف املوازنة العامة للدولة اإىل اأربع مراحل هي:

1. مرحلة اإعداد م�سروع وثيقة امل�ازنة من قبل احلك�مة.
2. مرحلة نقا�ص امل�ازنة واإقرارها من قبل جمل�ص الن�اب.

3. مرحلة تنفيذ امل�ازنة من قبل احلك�مة.
4. مرحلة تق�مي نتائج التنفيذ وتقدمي احل�ساب اخلتامي واإقراره.

اأواًل: مرحلة االإعداد للموازنـــة:
- اأهمية ت�فر معل�مات كافية ودقيقة ح�ل االأو�ساع املالية للدولة عند اإعداد م�سروع 

امل�ازنة وعلى اأ�سا�ص و�سع تقديرات �سحيحة و�ساملة.
فيها  ال�اردة  االأرقام  ودقة  احلك�مية  واالأن�سطة  االأعمال  جلميع  امل�ازنة  �سم�لية   -

وم�ث�قيتها.
ال�سروح  وعلى  واالأول�يات  لل�سيا�سات  �سامل  عر�ص  على  امل�ازنة  وثائق  احت�اء   -
الكافية التي تعك�ص حقائق االأرقام املقدمة ومدى ان�سجامها مع االأرقام املنفذة يف 

العام ال�سابق.
- تلخي�ص وثائق امل�ازنة يف كتيب ين�سر قبل تقدمي امل�ازنة اإىل الربملان الإتاحة الفر�سة 

للم�ساركة الفاعلة.
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- ن�سر املعل�مات االأ�سا�سية ح�ل امل�ازنة وبطريقة مب�سطة جلمه�ر امل�اطنني.
- �سم احل�سابات اخلا�سة )احل�سابات اجلارية( م�ارد وا�ستخدامات لتحقيق املزيد من 

ال�سفافية يف امل�ازنة العامة للدولة.
- اإ�سراك اجلهات احلك�مية املعنية يف اإعداد م�سروع م�ازناتها ب�س�رة فاعلة.

–الت�سخم  النم�  الكلي )معدل  االقت�ساد  ت�قعات  اأ�سا�ص  على  امل�ازنة  م�سروع  و�سع   -
-معدالت الفائدة -اأ�سعار العملة -ال�سيا�سات ال�سريبية -اأ�سعار ال�سلع االأ�سا�سية.. اإلخ(.
امل�ازنة وحتديد  امل�سمنة يف  واالإيرادات غري  النفقات  كافية ح�ل  ت��سيحات  تقدمي   -

التعقيدات امل�سببة لذلك.
- ت�سنيف امل�ازنة على اأ�س�ص اإدارية ووظيفية واقت�سادية وا�سحة.

- ت�سمني جداول م�سروع امل�ازنة للنفقات الفعلية لالأع�ام الثالثة املا�سية، وكذا فيما 
يخ�ص م�ارد امل�ازنة العامة.

املنح  اأو  واجلمارك  ال�سرائب  اأو  النفطية  املبيعات  من  لالإيرادات  التقديرات  دقة   -
والقرو�ص اخلارجية وغريها من امل�سادر االإيرادية.

- اإرفاق ت��سيحات كافية بامل�ازنة عن معدالت ال�سريبة املختلفة وعن حجم االإعفاءات 
ال�سريبية واجلمركية.

- ت��سيح مدى ارتباط امل�ازنة باخلطط وال�سيا�سات احلك�مية.
- التحديد ال�ا�سح مل�سادر مت�يل عجز امل�ازنة العامة للدولة.
ثانيًا: مرحلة النقـــا�س واإقرار املوازنة يف جمل�س النواب:

- وج�د الن�س��ص الد�ست�رية والقان�نية ال�ا�سحة التي تعطي جمل�ص الن�اب ال�سالحيات 
الكافية يف تعديل امل�ازنة وحتديد االإجراءات وال�قت واآلية النقا�ص الفاعلة.

- التزام احلك�مة بامل�اعيد الد�ست�رية عند تقدمي امل�ازنة اإىل جمل�ص الن�اب.
متكاملة  نقدية  روؤية  وو�سع  امل�ازنة  حتليل  على  تعينه  الن�اب  ملجل�ص  فنية  اأدوات  ت�فر   -

مل�سروعها.
- درا�سة امل�ازنة ب�س�رة تف�سيلية من قبل اللجنة اخلا�سة بدرا�ستها وتقدمي تقرير اإىل 

املجل�ص ي�ساعده يف اتخاذ القرارت والت��سيات.
- تقدمي الت��سيحات والتفا�سيل املطل�بة ح�ل م�سروع امل�ازنة من قبل احلك�مة اإذا ما 

طلب منها ذلك.
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- اإ�سراك جلان املجل�ص املختلفة يف درا�سة امل�ازنة وحتليلها.
- اإ�سراك جمل�ص الن�اب ملنظمات املجتمع املدين يف مناق�سة م�سروع امل�ازنة.

للم�اطنني  اإتاحتها  بغر�ص  ونفقات(  )اإيرادات  العامة  امل�ازنة  ل�ثيقة  ملخ�ص  ن�سر   -
مناق�سة  اأثناء  والت��سيات  باملالحظات  الن�اب  لتزويد جمل�ص  املدين  املجتمع  ومنظمات 

واإقرار امل�ازنة العامة.
- اإتاحة البيان املايل مل�ساريع امل�ازنات العامة مبا يحت�يه من اأهداف و�سيا�سات واإجراءات 

للراغبني يف االطالع عليه من خالل ن�سره يف و�سائل االإعالم.
- �سم�لية امل�ازنة لالأرقام املتعلقة بامل�ساعدات والقرو�ص وت�فري تقارير �سن�ية عن م�قف 

القرو�ص وحجم املدي�نية اخلارجية وتقييم ل�سيا�سة القرو�ص.
- ن�سر �سروط املانحني وتقاريرهم ح�ل القرو�ص وامل�ساعدات ومدى �سالمة ا�ستخدامها.

ثالثًا: مرحلة تنفيذ املوازنة:
- قيام احلك�مة باإدارة عملية حت�سيل االإيرادات وت�زيع النفقات العامة وفقًا لالأطر 

الد�ست�رية والقان�نية والتنظيمية والالئحية املقررة.
- وج�د رقابة حك�مية وبرملانية م�ساحبة لعملية تنفيذ امل�ازنة.

واجلهات  لل�زارات  ميدانية  بزيارات  املخت�سة  جلانه  عرب  الن�اب  جمل�ص  قيام   -
احلك�مية واالطالع ميدانيا على اأب�اب تنفيذ امليزانية.

- اإ�سدار تقارير �سهرية ودورية ون�سف �سن�ية عن حقائق التنفيذ الفعلي للميزانية.
لالأ�سهر  الفعلي  التنفيذ  حقائق  عن  عام  كل  من  اأكت�بر  �سهر  يف  تقرير  اإ�سدار   -

الت�سعة االأوىل من ال�سنة.
للم�سئ�لني احلك�ميني عن حقيقة ممتلكاتهم  املالية  الذمة  اإقرارات  التدقيق يف   -

عند ا�ستالمهم امل�سئ�لية.
- ا�ستعانة جمل�ص الن�اب مبحا�سبني م�ستقلني يف املراجعة وتق�مي االأداء.

- اإبالغ ال�زارات والهيئات وال�سركات العامة مبا يخ�سها من امل�ازنة، �س�اء امل�ارد 
اأو النفقات، مبا يف ذلك اأجهزة ال�سلطات املحلية وفقا للت�سريعات والق�انني النافذة.
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رابعًا: مرحلة الرقابة واملحا�شبة )اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�شبة(:
الن�اب ح�ل  اإىل جمل�ص  للرقابة واملحا�سبة تقارير دورية  - يقدم اجلهاز املركزي 
مدى التزام احلك�مة بتح�سيل وا�ستخدام االأم�ال العامة وفقًا للميزانية املقرة من 

املجل�ص.
عن  اخلتامي  احل�ساب  ح�ل  تقريره  واملحا�سبة  للرقابة  املركزي  اجلهاز  يقدم   -
امل�ازنات العامة لكل �سنة وخالل فرتة ال تزيد عن �ستة اأ�سهر من بداية ال�سنة املالية 

اجلديدة.
- ي�ستعني اجلهاز مبحا�سبني م�ستقلني، وخا�سة يف االإيرادات النفطية وفقًا ملبادرة 

ال�سفافية اخلا�سة بال�سناعات اال�ستخراجية.
ال��س�ل  يف  حقهم  من  امل�اطنني  وجميع  املدين  واملجتمع  الن�اب  جمل�ص  متكني   -
اإىل املعل�مات االأ�سا�سية امل�ث�قة ح�ل اأي من م�ا�سيع امل�ازنة من خالل ن�سر كافة 
جمل�ص  وم�قع  للجهاز  االإلكرتوين  امل�قع  يف  املحا�سبية  والتقارير  املالية  البيانات 

الن�اب وعرب االإدارات املخت�سة بالعالقات واالإعالم.
خام�شًا: رقابة الهيئة الوطنية العليا ملكافحة الف�شاد : 

يتوىل قطاع املوازنات واملناق�صات يف الهيئة املهام التالية :- 
اجلهاز  وحدات  م�ست�ى  على  للدولة  العامة  للم�ازنة  التحليلية  باملراجعة  القيام   -

االإداري وحتليل امل�ؤ�سرات االإجمالية للم�ازنة العامة وحتديد انحرافاتها �سن�يا.
للدولة من ق�انني ونظم وقرارات وكتب  العامة  امل�ازنة  اإدارة  ت�سريعات  - مراجعة 
دورية وتعميمات ل�سد اأي ثغرة للف�ساد يف مراحل اإعداد امل�ازنة املختلفة من تخطيط 

وتنفيذ.
ال�سن�ية على  االعتمادات  ور�سد  تقدير  العلمية يف  املعايري  ا�ستخدام  التاأكد من   -

م�ست�ى امل�ازنات التقديرية ل�حدات اجلهاز االإداري للدولة.
- القيام مبراجعة احل�ساب اخلتامي ال�سن�ي امل�حد للدولة وال�ق�ف على التقرير 
الدولة  م�ازنة  تنفيذ  نتائج  ح�ل  واملحا�سبة  للرقابة  املركزي  للجهاز  ال�سن�ي 
التقرير من مالحظات وخروقات وجتاوزات  اإليه  وح�ساباتها اخلتامية وما يخل�ص 
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مفه�م  نطاق  يف  تقع  ظاهرة  اأي  فرز  على  والعمل  وفنية  واإدارية  مالية  وخمالفات 
الف�ساد واتخاذ الالزم ب�ساأنها.

تنفيذ  ل�سمان  الالزمة  االعتمادات  تقدير  يف  عدمها  من  املغاالة  وج�د  مراقبة   -
اأهداف الدولة باأقل كلفة ممكنة.

اعتمادات  ا�ستخدام  �س�ء  القطاع يف جمال  اإىل  اأي ظاهرة ف�ساد حتال  - مالحقة 
امل�ازنة و�سرف تلك االعتمادات لغري اأهدافها اأو ما يف�ق كلفة تنفيذها.

- القيام بالزيارات املفاجئة اإىل وحدات اجلهاز االإداري )مركزي، حملي( لفح�ص 
ال�سجالت والدفاتر وم�ستندات ال�سرف على اأ�سا�ص عينات ع�س�ائية اأو خمتارة عند 
ال�سرورة بهدف جمع القرائن على حادثة ف�ساد مت التبليغ عنها اأو لرغبة الهيئة يف 

التاأكد من مدى �سالمة اإدارة املال العام يف وحدة ما.
واإقفال ح�ساباتها اخلتامية  باإعداد  للدولة  االإداري  قيام وحدات اجلهاز  - مراقبة 
يف  املعنية  للجهات  وتقدميها  التقديرية  امل�ازنات  تنفيذ  م�ست�ى  على  ال�سن�ية 

م�اعيدها الد�ست�رية ووفقا للنظم والت�سريعات النافذة.
- متابعة اجلهات املعنية ح�ل ما تتخذه من اإجراءات ب�ساأن حاالت االختال�ص من 

املال العام وا�ستعادة تلك االأم�ال اإىل اخلزينة العامة للدولة ومعاقبة املختل�سني.
- مراجعة ومتابعة تنفيذ الربنامج اال�ستثماري )امل�ازنة االإمنائية ال�سن�ية( للجهاز 
درا�سات  على  وال�ق�ف  واملحلية،  املركزية  ال�سلطتني  م�ست�ى  على  للدولة  االإداري 
التحتية  البنية  مل�ساريع  مبالغ  من  ير�سد  ملا  واالقت�سادية  االجتماعية  اجلدوى 
اأن تنفيذ ما تعتمده احلك�مة من  والتط�يرية ومتابعة مراحل تنفيذها والتاأكد من 
الثغرات،  امل�ساءلة و�سد  تتيح تطبيق مبداأ  بال�سفافية وبطرق  يت�سم  تنم�ية  م�ساريع 
والنظر يف االختالالت التي ت�ساحب عملية تخطيط وتنفيذ ورقابة امل�ازنة ال�سن�ية 

للتنمية االقت�سادية واالجتماعية.
- متابعة ومراجعة م�ازنات الق�ى ال�ظيفية الأجهزة وحدات اجلهاز االإداري للدولة 
على امل�ست�ى املركزي واملحلي ومتابعة االأجهزة املعنية مبا يكفل ت�حيد تلك امل�ازنات 
وتقييم  تنفيذها  متابعة  ي�سهل من خاللها  العاملة  للق�ى  �سن�ية  م�ازنة م�حدة  يف 

نتائج التنفيذ ال�سن�ي.
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الشفافيــة واإلفصــاح يف الصناعــات االستخراجيـة
اأ�شا�شية: • مبادئ 

يف  واالإف�ساح  ال�سفافية  مبادئ  تعزيز  تدعم  وجادة  �سادقة  �سيا�سية  اإرادة  وج�د    -
–اأحجار زينة..  –اإ�سمنت  –اأ�سماك  –معادن  –غاز  ال�سناعات اال�ستخراجية )نفط 

اإلخ(.
-  و�سع معايري حمددة و�سفافة للرتويج للقطاعات اال�ستخراجية بحيث تتمكن ال�سركات 
العاملة يف جمال ال�سناعات اال�ستخراجية من احل�س�ل على ذات املعل�مات والفر�ص 

املت�ساوية.
-  و�سع معايري حمددة ملنح الرتاخي�ص مرتبطة باحلاجة لهذه امل�ارد وخطط التنمية 

ال�طنية ال�ساملة وفق اإجراءات معلنة و�سفافة.
احلقيقية  والكلف  والنفقات  وقيمتها  امل�ستخرجة  امل�اد  كميات  عن  االإعالن    -

ال�ستخراجها.
تلك  اإىل  ال��س�ل  وت�سهيل  امل�ستخرجة  امل�اد  من  االحتياطيات  كميات  االإعالن عن    -

املعل�مات. 
-  اإتاحة املجال للم�ؤ�س�سات الرقابية وو�سائل االإعالم ومنظمات املجتمع املدين للم�ساركة 
الفاعلة يف الرقابة على اأداء ال�سركات وامل�ؤ�س�سات التي تعمل يف ال�سناعة اال�ستخراجية.

-  تنظيم وتب�سيط اإجراءات العمل داخل وحدات جهاز اخلدمة املدنية احلك�مية ذات 
العالقة بهذه ال�سناعة وجعلها اأكرث �سفافية مبا ي�سهم يف احلد من ممار�سات الف�ساد.

- قيام جمل�ص الن�اب )الربملان( برقابة دورية للتاأكد من التزام العاملني يف ال�سناعات 
والتقارير  االإنتاج  تقارير  ال�سفافية يف  وانتهاج مبادئ  املنظمة  بالق�انني  اال�ستخراجية 

املالية.
- ن�سر ال�عي لدى امل�اطنني بطبيعة العق�د املربمة مع ال�سركات العاملة يف ال�سناعات 
اال�ستخراجية، وعمليات االإنتاج والت�سدير وتكاليف االإنتاج، والعائدات املحققة للخزينة 

العامة.
تت�سمن  اال�ستخراجية  بال�سناعات  ال�سلة  ذات  واالتفاقيات  للعق�د  ت�سريعات  �سن   -
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عن  املمتنعني  ومعاقبة  املعل�مات  اإىل  ال��س�ل  يف  امل�اطنني  حق  على  ت�ؤكد  ن�س��سًا 
االلتزام بتلك الن�س��ص القان�نية.

اأو  زائفة  تقارير  اأو  معل�مات  تقدم  �سركة  اأي  حماكمة  تتيح  عقابية  ت�سريعات  �سن    -
م�سللة للحك�مة اأو ملجل�ص ال�سفافية اأو متتنع عن تقدمي ك�سف بحجم اإنتاجها اأو مبيعاتها 

اأو دخلها اخلا�سع للتقا�سم اأو لل�سرائب، مع اإخ�ساعها ملحاكمة عاجلة.
- التجرمي قان�نيا الأي جهة حك�مية تقدم معل�مات اأو تقارير زائفة اأو متتنع عن تقدمي 
ك�سف مبا ت�سلمته مبا ي�ؤدي اإىل اإخفاء املعل�مات احلقيقية مع اإخ�ساعها ملحاكمة عاجلة.

واالإدارة  املحا�سبة  مبداأ  وتعزيز  العامة  امل�سلحة  لتحقيق  لالإف�ساء  قان�ن  اإ�سدار   -
يف  الف�ساد  ممار�سات  عن  للمبلغني  احلماية  وت�فري  الطبيعية،  للم�ارد  الر�سيدة 

ال�سناعات اال�ستخراجية.
اال�ستخراجية  بال�سناعات  املخت�ص  العام  والقطاع  احلك�مي  القطاع  بني  التمييز   -
وباقي القطاعات االقت�سادية من حيث الهياكل التنظيمية وال�سيا�سات واالخت�سا�سات، 
للجمه�ر  ومعلنا  وا�سحا  ذلك  يك�ن  واأن  ومرونة،  ب�سال�سة  االأعمال  اأداء  ي�سهل  مبا 

وللمتعاملني.
عادلة،  ومرتبات  اأج�را  تت�سمن  العاملني  اأداء  لتح�سني  �ساملة  وطنية  �سيا�سة  و�سع   -

وتدريبا منظما، وحتديد احل�افز ال�سلبية واالإيجابية.
واأخالقيات  امل�ؤ�س�سي  بال�الء  العامل�ن  –مب�جبها-  يلتزم  �سل�ك  مدونات  و�سع    -
اجل�دة  مبعايري  بها  يعمل�ن  التي  ال�حدات  خمرجات  مع  والتعامل  العامة  ال�ظيفة 
بها  يق�سد  فا�سدة  ممار�سات  اأي  يف  االنخراط  ويحرم  وال�سرعة،  والكفاءة  والن�عية 
حتقيق مكا�سب �سخ�سية يف اأي مرحلة من مراحل ال�سناعات اال�ستخراجية والك�سف 

عن مرتكبيها.
تتلقاها  التي  اال�ستخراجية  ال�سناعات  من  املتاأتية  للمدف�عات  املنتظم  الن�سر   -
احلك�مة والهيئات املحلية وغريها من اجلهات، واالإف�ساح عن كميات وتكاليف االإنتاج 

وال�سادرات.
جهات  قبل  من  اال�ستخراجية  ال�سناعات  من  املتاأتية  لالإيرادات  الدوري  التدقيق    -

مراجعة م�ستقلة تنطبق عليها املعايري العاملية للمراجعة والتدقيق.
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ت�سمني  يتم  وبحيث  ال�سفافية،  واأ�ساليب  ال�سناعة مببادئ  اأطراف هذه  كل  التزام    -
ذلك يف وثائقها القان�نية.

االإنتاجية  وال�سركات  احلك�مة  اأعمالها  يف  تت�سارك  حمايدة  رقابية  م�ؤ�س�سات  وج�د   -
ومنظمات املجتمع املدين.

 • اآليات عامة: 
اال�ستخراجية  ال�سناعات  يف  ال�سفافية  لق�اعد  باملنتهكني  �س�داء  قائمة  اإعداد   -
متثل و�سيلة رادعة وحتذيرًا م�سبقًا يح�ل دون انتهاج املمار�سات الفا�سدة التي ت�سر 
بحق�ق اأحد االأطراف اأو حق�ق املجتمع، ون�سر النتائج التي يتم الت��سل اإليها، مبا 
ي�ؤدي اإىل تعزيز ال�سفافية وامل�ساءلة وحما�سبة املخالفني وا�ستعادة اأي اأم�ال منه�بة.
يف  ال�سفافية  واآليات  معايري  و�سع  يف  املدين  واملجتمع  االإعالم  و�سائل  ا�سرتاك   -
يف  واالإ�سهام  النتائج  وتقييم  بها  االلتزام  مدى  ومراقبة  اال�ستخراجية  ال�سناعات 

اأي نقا�ص عام يتعلق بها.
- ن�سر االأرقام والتفا�سيل املتعلقة بالكميات واملبالغ املدف�عة من ال�سركات للحك�مة 

واإتاحتها للم�اطنني وب�س�رة دائمة.
- ت�عية امل�اطنني واإ�سعارهم باأنهم امل�ستفيدون احلقيقي�ن من ع�ائد اال�ستثمارات 
املتعلقة  املاآالت  معرفة  حقهم  من  واأن  عنهم  نيابة  احلك�مة  تديرها  التي  النفطية 
الرقابة  اأعمال  يف  وامل�ساركة  الف�ساد  من  واحلد  االنحرافات  وت�سحيح  باأم�الهم 

واملراجعة ويف النقا�سات العامة ح�ل هذه الق�سايا.
وبرعاية  ال�سابقة  الفقرات  يف  املذك�رة  الق�سايا  اإطار  يف  دائم  عمل  خطة  و�سع   -

حك�مية وم�ساركة جمتمعية.
اال�ستخراجية  ال�سناعات  يف  العاملة  وامل�ؤ�س�سات  والهيئات  ال�سركات  اإلزام   -

باالإف�ساح عن البيانات االإنتاجية واملالية.
 • معايري خا�شة مبجل�ص الن�اب )الربملان(: 

ال�سفافية  تعزز  اال�ستخراجية  ال�سناعات  الأطراف  ملزمة  ت�سريعات  اإ�سدار   -
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ومراجعة  املحلية،  املجتمعات  وتنمية  الكلفة  وتقليل  للم�ارد  اجليد  واال�ستخدام 
الت�سريعات ال�سارية للتاأكد من م�سايرتها لل�اقع ولالحتياجات امل�ستمرة.

- اإ�سدار الت�سريعات التي تعزز حرية االطالع واحل�س�ل على املعل�مات باعتبارها 
اأ�سا�سا يف ال�سفافية ومكافحة الف�ساد.

يعزز  مبا  اال�ستخراجية  ال�سناعات  يف  العاملة  لل�سركات  ملزمة  ق�انني  و�سع   -
ال�سفافية ويتيح حرية االطالع على االتفاقيات واالأن�سطة.

اال�ستخراجية  ال�سناعات  يف  العاملة  ال�سركات  يف  للعاملني  تتيح  ت�سريعات  �سن   -
االإف�ساح عن اأية خمالفات اأو تزييف للبيانات وحمايتهم من اأي اإجراءات تع�سفية 

قد يتعر�س�ن لها.
- املراجعة الدقيقة التفاقيات امل�ساركة والعق�د مع ال�سركات العاملة يف ال�سناعات 
اال�ستخراجية والتاأكد من احت�ائها على ال�سروط املعيارية، و�سطب اأي بن�د حتد من 

حرية تدفق املعل�مات للجمه�ر.
- الرقابة والتقييم الدوري ملعرفة مدى التزام احلك�مة وال�سركات مبعايري ال�سفافية 

واالإف�ساح عن املعل�مات.
ال�سناعة ومقارنتها مبا تدرجه احلك�مة  املرتبطة بهذه  ال�سفافية  - حتليل تقارير 
من ع�ائد يف م�ازناتها ال�سن�ية للتاأكد من ت�جيه امل�ارد نح� التنمية ال�ساملة وتقدمي 
اأي  عن  وامل�ساءلة  املق�سرين  وحما�سبة  االختالالت  ت�سحيح  تكفل  التي  الت��سيات 

ف�ارق.
ب�سكل  واال�ستف�سارات  االأ�سئلة  وتقدمي  واال�ستج�اب  املالحظات  واإبداء  التقييم   -
ال�سناعات  يف  ال�سفافية  ومعايري  مببادئ  احلك�مة  التزام  مدى  ملعرفة  م�ستمر 

اال�ستخراجية، واتخاذ االإجراءات الهادفة لت�سحيح االنحرافات.
- م�ساركة اأو قيادة اللجان ال�سعبية املتخ�س�سة يف الرقابة على م�ارد ال�سناعات 

اال�ستخراجية وكيفية اإنفاقها.
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 • اآليات التنفيذ:
بال�سناعات  العالقة  ذات  والرقابة  بالت�سريعات  اخلا�سة  اللجنة  اأداء  تفعيل   -
اال�ستخراجية و�سرورة اأن يتمتع اأع�ساوؤها بالكفاءة واقرتاح الق�انني والرقابة على 

تنفيذها، و�سمان تنفيذ مبادئ ومعايري ال�سفافية.
وال�ثائق  ال�سجالت  على  واالطالع  االإنتاج  مل�اقع  دورية  ميدانية  زيارات  تنفيذ   -

وا�ستكمال املعل�مات والبيانات الالزمة عندما ي�ستدعي االأمر.
- دع�ة احلك�مة وال�سركات حل�س�ر جل�سات املجل�ص اأو اجتماعات اللجنة املخت�سة 

لتقدمي املعل�مات املطل�بة.
اال�ستخراجية  ال�سناعات  يف  اخلرباء  باإ�سراك  املخت�سة  الربملانية  اللجنة  قيام   -
ومنظمات املجتمع املدين واملجال�ص املحلية يف اجتماعاتها اخلا�سة مبناق�سة ق�سايا 

ال�سناعات اال�ستخراجية »جل�سات اال�ستماع«.
- ن�سر التقارير والبيانات التي يعدها جمل�ص الن�اب ح�ل ال�سناعات اال�ستخراجية 
اأوال باأول من خالل امل�قع االإلكرتوين للمجل�ص وجعلها متاحة لطالبها من اجلمه�ر 

العام.
- امل�افقة على ان�سمام اليمن اإىل اأي منظمات اأو جتمعات اإقليمية ودولية من �ساأنها 

تعزيز ال�سفافية يف ال�سناعات اال�ستخراجية.
- ان�سمام الربملانيني اإىل التجمعات االإقليمية والعاملية التي ين�سط فيها نظراوؤهم 
الدول  جتارب  من  واال�ستفادة  اال�ستخراجية،  ال�سناعات  يف  ال�سفافية  لتعزيز 

االأخرى.
اآليـــــات تنفيذ ال�شفافية يف ال�شناعات اال�شتخراجية:

• ال�شلطة التنفيذية )احلك�مة(:
اال�ستخراجية،  بال�سناعات  العالقة  ذات  االإ�سرافية  احلك�مية  الهيئات  حتديد   -

واقرتاح الت�سريعات املنظمة لعملها مبا يحد من الت�سارب وازدواج االخت�سا�سات.
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وا�سحة  �سالحيات  ذات  م�سرتكة  اأو  مقفلة  وطنية  اإنتاجية  م�ؤ�س�سات  اإيجاد   -
على  ي�ساعد  مبا  املخططة  االإنتاجية  ال�سيا�سات  بتنفيذ  كفيلة  منا�سبة  واإمكانيات 

االإدارة الر�سيدة لهذه امل�ارد. 
- تقدمي تقارير دورية ملجل�ص الن�اب ليمار�ص دوره الرقابي على م�ارد ال�سناعات 

اال�ستخراجية.
-  تطبيق اأ�ساليب احلك�مة االإلكرتونية يف تقدمي اخلدمات واملنتجات مبا يقلل من 
الف�ساد  ن�سر ممار�سات  ت�ساعد على  التي  فر�ص االحتكاك بني اجلمه�ر وامل�ظفني 

االإداري.
- اإعداد دليل اإر�سادي لكل وحدة خدمية يف هذه ال�سناعة، ي��سح كيفية احل�س�ل 
عند  ال�سكاوى  رفع  واآليات  الإجنازها،  امل�ستغرق  وال�قت  وتكلفتها  اخلدمة  على 

احلاجة.
-  ال�سراكة مع منظمات املجتمع املدين ذات العالقة مبا يعزز من امل�ساركة ال�سعبية 

يف االإ�سراف والرقابة على حت�سيل وا�ستخدام ع�ائد تلك ال�سناعات.
- اقرتاح ت�سريعات تتيح للجمه�ر حرية ال��س�ل للمعل�مات والبيانات يف ال�سناعات 

اال�ستخراجية.
- تقدمي بيانات تف�سيلية ح�ل املدف�عات التي تت�سلمها وحدات ال�سلطة التنفيذية 

من كل �سركة اإىل جمل�ص ال�سفافية يف ال�سناعات اال�ستخراجية.
- ن�سر ال�ثائق والتقارير والبيانات يف م�اقع ال�حدات االإدارية احلك�مية، واإ�سدارها 

يف ن�سرات وكتيبات دورية تك�ن متاحة للجمه�ر.
ال�سناعات  يف  بال�سفافية  احلك�مي  االإعالم  قبل  من  االهتمام  دائرة  ت��سيع    -

اال�ستخراجية، واملبادرات املتعلقة بها.
-  تقدمي دعم مايل م�ستمر ملجل�ص ال�سفافية يف ال�سناعات اال�ستخراجية، ومنظمات 

املجتمع املدين ذات العالقة لتتمكن من القيام باأعمال الرقابة وتعزيز ال�سفافية.
- تنفيذ برامج تدريبية لتاأهيل الكادر الب�سرى يف الهيئات احلك�مية املعنية بالرقابة 
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على هذه ال�سناعات وتزويدها باالإمكانيات املادية الالزمة لالإ�سراف على بيانات 
االإنتاج والكلفة والت�سدير.

ال�سناعات  ح�ل  االإعالم  و�سائل  تن�سره  ملا  ومتابعة  ر�سد  وحدات  ت�سكيل   -
اال�ستخراجية والتحقيق يف اأي خمالفات يتم ك�سفها وحما�سبة امل�سئ�لني عنها.  

• جمل�ص ال�شفافية يف ال�شناعات اال�شتخراجية: 
تعميق  اإىل  تهدف  املدى  وق�سرية  ومت��سطة  ط�يلة  للمجل�ص  عمل  خطة  و�سع   -

ال�سفافية يف ال�سناعات اال�ستخراجية.
- التمثيل العادل لكافة اأطراف ال�سناعة اال�ستخراجية يف جمل�ص ال�سفافية.

- اإجراء انتخابات معلنة و�سفافة الختيار ممثلي منظمات املجتمع املدين وال�سركات 
عرب االقرتاع ال�سري املبا�سر.

- حتديد مدة اأع�ساء املجل�ص بفرتة زمنية حمددة.
ال�سناعات  يف  ال�سفافية  مبادرة  تقارير  واإخراج  الإعداد  وا�سحة  معايري  حتديد   -

اال�ستخراجية.
- اإ�سدار تقارير دورية حتدد العائد املدف�ع للحك�مة وللجهات االأخرى من �سركات 
ال�سناعات اال�ستخراجية، مع اال�سرت�ساد باالأهداف املحددة يف مبادرة ال�سفافية يف 

ال�سناعات اال�ستخراجية.
وجمل�ص  اجلمه�رية  رئي�ص  اإىل  ال�سفافية  مبادرة  تقارير  رفع  املجل�ص  على  يجب   -

الن�اب واإىل مبادرة ال�سفافية العاملية يف ال�سناعات اال�ستخراجية.
االإعالم  و�سائل  يف  اال�ستخراجية  ال�سناعات  يف  ال�سفافية  مبادرة  تقارير  ن�سر   -
وحتميلها يف امل�قع االإلكرتوين للمجل�ص وت�فري ن�سخ من التقارير للمهتمني واجلمه�ر 

العام.
- ت�سكيل اأمانة عامة الإدارة اأعماله.

غري  والتربعات  املنح  ومن  للدولة،  العامة  امل�ازنة  �سمن  املجل�ص  م�ازنة  تك�ن   -
امل�سروطة من اجلهات املختلفة.
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�سن�ية  مل�ازنة  طبقا  املجل�ص  م�ارد  اإنفاق  اإجراءات  حتدد  تنظيمية  الئحة  و�سع   -
حتدد االإيرادات وامل�سروفات.

-  ن�سر التقارير املالية اخلتامية لتنفيذ امل�ازنة على امل�قع االإلكرتوين للمجل�ص. 
وو�سائل  املدين  املجتمع  ومنظمات  وامل�ستقلة  احلك�مية  الرقابية  اجلهات  متكني   -
االإعالم والباحثني من احل�س�ل على التقارير ال�سادرة عن املجل�ص والرد على اأي 

مالحظات اأو ا�ستف�سارات ح�لها.
-  اختيار �سركات حما�سبة قادرة على تقدمي تقارير ذات م�سداقية وفق اإجراءات 

تناف�سية معلنة و�سفافة.
- االلتزام مبعايري ج�دة البيانات املتعارف عليها يف مبادرة ال�سفافية يف ال�سناعات 
اال�ستخراجية اأثناء االإعداد لتقارير مبادرة ال�سفافية يف ال�سناعات اال�ستخراجية.

- اتخاذ القرارات يف جمل�ص ال�سفافية وفقا الآلية يقرها املجل�ص باالجتماع.
- القيام بحمالت اإعالمية وت�ع�ية وتثقيفية �ساملة ملنظمات املجتمع املدين واملهتمني 
وعامة اجلمه�ر مببادرة ال�سفافية واأهميتها وفائدتها يف ال�سناعات اال�ستخراجية 

واالأثر املرتتب على ال�سفافية يف هذا القطاع على عامة ال�سعب.
- عقد م�ؤمترات �سحفية الإعالن تقارير املجل�ص وت��سيح االختالالت التي مت الك�سف 

عنها يف التقارير ون�سرها يف امل�قع االإلكرتوين للمجل�ص.  
• اآلية اإعداد تقارير مبادرة ال�شفافية:

منها،  واالنتهاء  ومراجعتها  التقارير  اإعداد  م�اعيد  يحدد  زمني  جدول  و�سع   -
ون�سرها للراأي العام.

على  احل�س�ل  متكنهم  املجل�ص  اأع�ساء  من  اإقرارها  يتم  تف�سيلية  مناذج  و�سع   -
وحتديد  حك�مية  جهة  لكل  املالية  واالإيرادات  املدف�عات  ح�ل  املطل�بة  البيانات 

الف�ارق.
- اإر�سال النماذج اإىل امل�ؤ�س�سات احلك�مية وال�سركات التي تغطيها مبادرة ال�سفافية 

يف جمال ال�سناعة اال�ستخراجية.
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- املتابعة الدورية الإجناز التقارير ل�سمان عدم تاأخر اأي جهة عن تقدمي البيانات 
بحيث يتم اإجناز التقارير يف م�اعيدها املحددة.

من  خط�ة  كل  تنفيذ  كيفية  ي��سح  دليل  ب��سع  امل�ستقلة  املحا�سبة  �سركة  تق�م   -
خط�ات مبادرة ال�سفافية ومكامن اخللل املت�قعة وو�سائل تالفيها.

- تق�م �سركة املحا�سبة بعمل مقابالت مبا�سرة مع اأطراف ال�سناعة اال�ستخراجية 
لت��سيح االإجراءات املطل�بة واإزالة اأي لب�ص اأو غم��ص اأثناء تقدمي البيانات.

- تق�م �سركة املحا�سبة باإجناز التقارير وفقا للمعايري العاملية مع االلتزام بامل�اعيد 
املحددة.

وتقييم  التقارير  ال�ستعرا�ص  اال�ستخراجية  ال�سناعة  الأطراف  اجتماع  عقد   -
املالحظات عليها قبل ن�سرها.

 • ال�شركات العاملة يف ال�شناعات اال�شتخراجية:
- تلتزم ال�سركات باإجراءات عمل وا�سحة لالإف�ساح عن البيانات واملعل�مات وفقا 

ملتطلبات اجلهات الرقابية املختلفة.
- تلتزم ال�سركات بت�فري كافة البيانات عن االإنتاج والتكلفة والت�سدير ومدف�عاتها 
وملجل�ص  واملعادن  النفط  ل�زارة  املحددة  االأوقات  يف  املحلية  ولل�حدات  للحك�مة 

ال�سفافية وللجان املتخ�س�سة يف جمل�ص الن�اب واأي جهة يخ�لها القان�ن ذلك.
اإدارة ال�سركة باالإف�ساح للم�ساهمني واملتعاملني معها والعاملني فيها مرة  - تلتزم 
على االأقل �سن�يًا عن �سيا�سات ال�سركة االجتماعية والبيئية وتلك املتعلقة بال�سالمة 

وال�سحة املهنية.
- اإعالن ال�سركة ب�س�رة وا�سحة عن خططها فيما يتعلق بحجم العمالة امل�ستهدفة 

ون�عها والربامج التاأهيلية اخلا�سة بها.
- يجب اأن تك�ن ال�سيا�سات ال�سحية والبيئية لل�سركات مت�افقة مع الق�انني والنظم 
بال�سركة واملجتمع  العاملني  واأن يك�ن هدفها حتقيق م�سالح  اليمن  املعم�ل بها يف 

املحيط بها، واأن تك�ن قابلة لال�ستدامة.
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ومدها  بفعالية  اأعمالها  يف  وامل�ساركة  بال�سفافية  املخت�سة  للمجال�ص  االن�سمام   -
تقارير  وبخا�سة  اإليها  امل�كلة  املهام  اإجناز  ت�ساعدها يف  التي  واملعل�مات  بالبيانات 

ال�سفافية الدورية.
وت�فريها  وال�سفافية  االإف�ساح  من  تعزز  التي  باملعل�مات  االإعالم  و�سائل  تزويد   -
على م�قعها االإلكرتوين واإتاحتها يف بر�س�رات وكتب للباحثني واملهتمني من اجلمه�ر 

العام.
واملدراء  االإدارة  جمل�ص  اأع�ساء  لدى  ومعروف  مكت�ب  بنظام  ال�سركات  تلتزم   -
التنفيذيني والعاملني ب�ساأن جتنب تعار�ص امل�سالح، وعلى اأن يت�سمن ق�اعد لل�سل�ك 
املهني ال�سليم للتعامل بني العاملني فيما بينهم والتعامل مع االأطراف خارج ال�سركة 

مع نظام ملراقبة تنفيذ ذلك.
- ت�سع ال�سركة ل�ائح واأنظمة �سفافة ت�ساعد على اختيار الكفاءات وحتدد ال�سلطات 

وامل�سئ�ليات للم�ست�يات االإ�سرافية ومتنع االزدواج والت�سارب يف االخت�سا�سات.
لها  تت�فر  واأن  الفعالة،  الداخلية  للرقابة  ال�سركات  يف  املايل  الن�ساط  اإخ�ساع   -
وممار�سات  واالختال�ص  ال�سرقة  ومتنع  االإهدار  من  حتد  التي  ال�قائية  ال�سمانات 

الف�ساد.
- تختار ال�سركة من تتعامل معهم من امل�ردين بذات امل�ست�ى املهني واالأخالقي الذي 
حتر�ص عليه بداخلها مبا ير�سد ا�ستخدام امل�ارد، وو�سع نظام ملراقبة تطبيق هذه 

الق�اعد.
�ساأنه  من  مبا  ال�سركات  داخل  واملهنية  النقابية  الكيانات  لت�سكيل  املجال  اإتاحة   -

حماية م�سالح العاملني.
- ا�ستخدام ال�سركة اللغة العربية يف كل تعامالتها ووثائقها و�سجالتها ولها –بعد 

ذلك- ا�ستخدام اأي لغة اأخرى.
- و�سع ل�ائح مالية ت�ؤدي اإىل حتديد امل�س�ؤوليات وال�سالحيات واإحكام الرقابة.

- اتباع نظم مالية متكاملة وحفظ ال�ثائق وال�سجالت با�ستخدام االأ�ساليب واالأجهزة 
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احلديثة بهدف حمايتها من ال�سرقة والتلف.
خمت�سة  اإدارة  تنفيذه  تت�ىل  الداخلية  للرقابة  حمكما  نظاما  ال�سركة  اعتماد   -

باملراجعة الداخلية.
واأهداف  هيكل  يحدد  بال�سركة  االأول  امل�سئ�ل  من  ومف�سل  وا�سح  قرار  ي�سدر   -

ومهام و�سالحيات اإدارة املراجعة الداخلية.
امل�سئ�ل  مبا�سرة  ويتبع  بال�سركة،  متفرغ  م�سئ�ل  الداخلية  املراجعة  اإدارة  يت�ىل   -
اأكمل  على  بعمله  القيام  من  متكنه  التي  الالزمة  ال�سالحيات  له  تك�ن  واأن  االأول، 

وجه.
وين�سخ  االأول  للم�سئ�ل  �سن�ي  ربع  تقريرا  الداخلية  املراجعة  اإدارة  مدير  يقدم   -

ملجل�ص االإدارة يبني مدى االلتزام باأحكام القان�ن وبق�اعد احل�كمة.
- تتعاقد ال�سركة مع مراقب ح�سابات بناء على مناق�سة علنية بحيث يتم االختيار 
وطبيعة  حجم  مع  املتنا�سبة  واخلربة  والكفاءة  اجليدة  ال�سمعة  فيهم  تت�افر  ممن 
حتديد  مع  بال�سركة  املخت�سة  اجلهة  من  بقرار  تعيينه  يتم  واأن  ال�سركة،  ن�ساط 

ا�ستحقاقاته املالية ال�سن�ية .
- يجب اأن يك�ن مراقب احل�سابات م�ستقاًل عن ال�سركة وعن اأع�ساء جمل�ص اإدارتها 
واأال يك�ن م�ساهمًا فيها اأو ع�س�ًا يف جمل�ص اإدارتها اأو �سريكا الأي ع�س� من اأع�ساء 

جمل�ص االإدارة اأو م�ظفا لديه .
وتلك  الدولية  املحا�سبة  وق�اعد  مببادئ  االلتزام  ال�سركة  ح�سابات  مراقب  على   -
املعتمدة يف اليمن، واأن يبلغ عن اأي خمالفات مالية للت�سريعات النافذة اأو ممار�سات 

ف�ساد للجهات املخت�سة.
- يجب اأن يك�ن مراقب احل�سابات م�ستقاًل وحمايدًا، واأن يك�ن عمله حم�سنًا من 

تدخل االإدارة، واأن ال تك�ن ال�سركة تتحكم يف ا�ستمرار عمله وتقدير ا�ستحقاقاته.
- ال يج�ز التعاقد مع مراقب احل�سابات الأداء اأعمال اإ�سافية من تلك التي تخ�سع 
وق�ائمها  ال�سركة  حل�سابات  مراجعته  عند  الراأي  اإبداء  اأو  التقييم  اأو  للمراجعة 
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املالية، ويجب اأن تتنا�سب اال�ستحقاقات املالية مع طبيعة العمل واأال تك�ن يف احلد 
الذي يهدد ا�ستقالليته يف تنفيذ عمله.

- ت�سكل جلنة للمراجعة من عدد ال يقل عن ثالثة اأع�ساء من املدراء التنفيذيني، واأن 
يك�ن �سمن اأع�سائها خبري يف ال�سئ�ن املالية واملحا�سبية، ويج�ز تعيني ع�س� اأو اأكرث 

من خارج ال�سركة لال�ستفادة من خرباته.
  تتوىل جلنة املراجعة:

* تقييم كفاءة املدير املايل وباقي اأفراد االإدارة املالية الرئي�سيني.
* درا�سة نظام الرقابة الداخلية وو�سع تقرير مكت�ب عن راأيها وت��سياتها ب�ساأنه.

براأيها  واالإدالء  لل�سركة  العليا  االإدارة  على  عر�سها  قبل  املالية  الق�ائم  درا�سة   *
وت��سياتها بخ�س��سها.

*  درا�سة ال�سيا�سات املحا�سبية امل�ستخدمة واالإدالء براأيها وت��سياتها بخ�س��سها.
*  درا�سة خطة املراجعة مع مراقب احل�سابات واالإدالء مبالحظاتها عليها.

* درا�سة مالحظات مراقب احل�سابات على الق�ائم املالية ومتابعة ما مت ب�ساأنها.
اأو  التعاقد  وا�ستقاللية مراقب احل�سابات واقرتاح  اأداء  تقييم م�ؤهالت وكفاءة   *

جتديد التعاقد معه وحتديد اأتعابه.
* درا�سة ومناق�سة خطة اإدارة املراجعة الداخلية وكفاءتها وقدراتها.

*  درا�سة تقارير املراجعة الداخلية واالإجراءات الت�سحيحية لها.
- جتتمع اللجنة دوريًا وفقا لربنامج اجتماعات حمدد ومبا ال يقل عن مرة كل ثالثة 

اأ�سهر.
- ت�سع ال�سركة اإمكانيات كافية حتت ت�سرف اللجنة مبا ي�ساعدها على اأداء عملها مبا يف 

ذلك اال�ستعانة باخلرباء كلما كان ذلك �سروريا.
• منظمات املجتمع املدين:

- ت�سكيل حتالفات بني املنظمات تهدف اإىل ال�سغط على ال�سلطات الت�سريعية والتنفيذية 
والق�سائية وال�سركات االإنتاجية بالعمل وفق مبادئ ال�سفافية واالإف�ساح واحلد من اإهدار 
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امل�ارد الطبيعية.
يف  العاملة  وال�سركات  االإدارية  ال�حدات  عمل  على  والرقابة  االإ�سراف  يف  امل�ساركة   -

ال�سناعات اال�ستخراجية وك�سف املخالفات املرتكبة من قبل اأي طرف من االأطراف. 
اأدائها واإظهار  - التزام املنظمات ذات العالقة بال�سناعات اال�ستخراجية بال�سفافية يف 

ق�ائمها املالية ال�سن�ية يف م�اقعها االإلكرتونية.
للتهديد  اخل�س�ع  وعدم  التام  باحلياد  املنظمات  التزام  ي�سمن  �سرف  ميثاق  و�سع   -

واالبتزاز اأو االإغراء.
اأي  يف  اال�ستخراجية  ال�سناعات  يف  بال�سفافية  املرتبطة  التحالفات  انخراط  عدم   -

حتالفات �سيا�سية اأو م�سالح خا�سة.
للمنا�سب  الدوري  والتداول  القرارات،  اتخاذ  يف  الدميقراطي  العمل  باآلية  االلتزام   -

القيادية داخل املنظمات والتحالفات.
- تنظيم امل�ؤمترات ال�سحفية وعقد الندوات وامل�ؤمترات لتعزيز ال�سفافية يف ال�سناعات 

اال�ستخراجية وا�ستخدام خمتلف اأدوات ال�سغط لتحقيق ذلك الهدف.
- مراجعة تقارير مبادرة ال�سفافية وحتليلها وتقييمها وتقدمي املالحظات للجهات الرقابية 

ون�سر ذلك على نطاق وا�سع.
- تنفيذ برامج للت�عية والتدريب والر�سد حلاالت الف�ساد يف ال�سناعات اال�ستخراجية.

- عمل �سراكات مع املنظمات الدولية املعنية بال�سفافية يف ال�سناعات اال�ستخراجية.
 • املبادئ الدولية العامة ل�شمان حق احل�ش�ل على املعل�مات وال�شفافية: 

   منذ فرتة لي�ست بعيدة بداأ الرتكيز العاملي على ق�سية ال�سفافية وحق احل�س�ل على 
املعل�مات، وت�سدر مفه�م ال�سفافية االهتمام عندما بداأ احلديث عن امل�ساءلة ومكافحة 
اأنها كمبادئ مل تغب ي�ما عن تفكري  اإال  اأن تلك امل�سطلحات تبدو حديثة  الف�ساد. ومع 

الب�سرية ولكن حتت م�سميات خمتلفة.
يف  احلق  ل�سمان  والدولية  املحلية  الت�سريعية  واملبادئ  املرتكزات  اأهم  اإيجاز  وميكن     

ال��س�ل اإىل املعل�مات وال�سفافية بـ:
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اأوال: احلد االأق�شى للك�شف عن املعلومات:
    يجب اأن ي�سرت�سد ت�سريع حرية املعل�مات مببداأ حد الك�سف االأق�سى، ويق�م مبداأ 
بها  حتتفظ  التي  املعل�مات  جميع  اأن  افرتا�ص  على  املعل�مات  عن  االأق�سى  الك�سف 
الهيئات العامة ميكن ال��س�ل اإليها من قَبل اأفراد ال�سعب واأّن اأَي قيٍد على ذلك يجب 

اأن يطبق يف ظروٍف حمدودٍة جدًا.
اإن اأ�سا�ص رف�ص طلب الك�سف عن املعل�مات يجب اأن يك�ن فقط ل�ج�د م�سلحة عامة 

م�سروعة تربر احلجب، وذلك يف احلاالت التالية:
- اأن يت�سبب الك�سف عن املعل�مات بتاأثري �سلبي على �سري العدالة يف ق�سيٍة جنائية اأو يف 

تطبيق القان�ن.
- اأن يك�ن يف الك�سف عن املعل�مات خرٌق خل�س��سية الفرد.

- اأن ي�سكل الك�سف عن املعل�مات تهديدًا لالأمن ال�طني.
ال�سرية  اأ�سكال  من  اأي  اأو  التجارية  لل�سرية  خرق  املعل�مات  عن  الك�سف  يف  يك�ن  اأن   -

واخل�س��سية.
 - اأن يك�ن يف الك�سف عن املعل�مات تهديد لل�سالمة العامة اأو الفردية. 

 - اأن يك�ن الك�سف عن املعل�مات �سببًا يف تق�ي�ص عملية النزاهة و�سناعة القرار.
ثانيا: االلتزام بالن�شر:

   يجب اإلزام الهيئات العامة بن�سر املعل�مات االأ�سا�سية، وال يكفي اأن يطلب القان�ن 
ال��س�ل  واأن  املعل�مات،  على  لطلب احل�س�ل  ت�ستجيب  اأن  العامة  اجلهات  من  فقط 
من  اأ�سا�سية  الأن�اع  اجلهات  هذه  وت�زيع  ن�سر  على  يعتمد  النا�ص  من  للكثري  الفاعل 
املعل�مات حتى يف غياب الطلب عليها ويعتمد مدى هذا االلتزام اإىل حد ما على قي�د 

امل�سدر ولكن كمية املعل�مات يجب اأن تزداد مع ال�قت.
ثالثا: تعزيز احلكومة املفتوحة:

   يجب على الهيئات العامة تعزيز احلك�مة املفت�حة بفعالية يف معظم الدول خا�سة 
متجذرة  ثقافة  هناك  فاإن  املعل�مات،  على  ق�انني حرية احل�س�ل  تتنّب  التي مل  تلك 
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من ال�سرية لدى اأغلب احلك�مات مبنية على امل�اقف واملمار�سات الط�يلة. واإن جناح 
قان�ن حرية احل�س�ل على املعل�مات يعتمد -يف النهاية- على تغيري هذه الثقافة اإذ اأنه 

من امل�ستحيل فر�ص االنفتاح بالق�ة حتى مع وج�د اأكرث الق�انني تقدما.
رابعا: جمال اال�شتثناءات حمدود:

وامل�سلحة  ال�سرر  وخا�سعة الختبارات  وا�سحة وحمدودة  اال�ستثناءات  تك�ن  اأن  يجب     
العامة. واإن نظام اال�ستثناءات من اأ�سعب الق�سايا التي ت�اجه اأولئك الذين يعمل�ن على 
�سياغة قان�ن حرية احل�س�ل على املعل�مات، ومن اأكرث االإجراءات تعقيدًا يف العديد من 
الق�انني امل�ج�دة. يف حاالت عديدة اإن الق�انني الفاعلة جدا يتم تق�ي�سها كثريا من قبل 
نظام وا�سع اأو مفت�ح من اال�ستثناءات، ومن ناحية اأخرى فاإنه من املهم اأن تاأخذ الق�انني 
باالعتبار كافة امل�سالح ال�سرية امل�سروعة واإال ف�سي�سبح مطل�با من اجلهات العامة قان�نيا 

الك�سف عن املعل�مات رغم اأن مثل هذا الك�سف قد ينجم عنه اأ�سرار غري م�سم�نة.
خام�شا: ت�شهيل عملية احل�شول على املعلومات:

   يجب معاجلة طلبات املعل�مات ب�سرعة ونزاهة ويجب اأن تت�فر مراجعة م�ستقلة الأي 
رف�ص.

�شاد�شا: التكاليف:
  يجب اأال حت�ل التكاليف العالية دون قيام االأفراد بطلب املعل�مات. 

�شابعا: االجتماعات املفتوحة:
  يجب اأن تك�ن اجتماعات امل�ؤ�س�سات العامة مفت�حة للجميع.

ثامنا: االأولوية للك�شف:
  يجب تعديل اأو ا�ستبدال الق�انني التي ال تتفق ومبداأ حد الك�سف االأق�سى.

تا�شعا: حماية املبلغني عن الف�شاد:
  يجب حماية االأفراد الذين يدل�ن مبعل�مات ح�ل ما يحدث من ف�ساد داخل امل�ؤ�س�سات 

العامة واخلا�سة واملنظمات باأن�اعها املختلفة.
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املرتكزات القانونية للشفافية واحلق يف احلصول على املعلومات 

يف التشريعات اليمنية

اليمنية  الت�سريعات  اأن  اإال  اليمن،  يف  ال�سفافية  اأهمية  عن  املتزايد  احلديث  رغم     
النافذة يكتنفها الكثري من الق�س�ر يف هذا اجلانب.  وما تزال كثري من تلك الت�سريعات 
اجلمه�رية  عليها  �سّدقت  التي  الدولية  االتفاقيات  مع  لتن�سجم  التط�ير  اإىل  بحاجة 
ال�سفافية. مع  الف�ساد، و�سمان  املتعلقة مبكافحة  االتفاقيات  تلك  اليمنية وخ�س��سا 
ذلك مل تخل الت�سريعات اليمنية النافذة من االإ�سارة ال�سمنية اأو العابرة اإىل احلق يف 

احل�س�ل على املعل�مات و�سمان ال�سفافية.
والق�انني  الد�ست�ر  التي وردت يف  ال�سمنية  والن�س��ص  املبادئ  تلك  اإيجاز     وميكن 

االأخرى باالآتي:
اأن الدميقراطية والتبادل ال�سلمي لل�سلطة عرب االنتخابات احلرة واملبا�سرة ه�  - اعتبار 

ال�سكل واملبداأ لن�ع ونظام احلكم يف اليمن.
- مبداأ الف�سل بني ال�سلطات الذي من �ساأنه خلق رقابة متبادلة بني تلك ال�سلطات.

- الرقابة ال�سعبية املبا�سرة على اأعمال �سلطات الدولة.
- حرية التعبري والتجمع واالن�سمام اإىل م�ؤ�س�سات املجتمع املدين.

- الن�ص على البناء امل�ؤ�س�سي لالأجهزة واملرافق العامة للدولة. 
- اعتبار اأن االقت�ساد احلر ومبداأ املناف�سة وتكاف�ؤ الفر�ص ه� االأ�سا�ص الذي يق�م عليه 

النظام االقت�سادي اليمن.
- حرية ال�سحافة.

- العمل بامل�اثيق واالتفاقيات الدولية.
ويف مقابل هذه املبادئ التي ت�سمنها الد�ست�ر والق�انني اليمنية النافذة يالحظ اأي�سا 
اأن هذه الق�انني ذاتها تفر�ص العديد من القي�د واملحظ�رات والعقبات وتتعار�ص فيما 
بينها وقد يرد التناق�ص يف قان�ن واحد، ما يجعل �سمان ال�سفافية واحلق يف احل�س�ل 

اإىل املعل�مات اأمرا م�ستحيال.
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وميكن اإيجاز تلك القيود والتناق�صات يف الت�صريعات اليمنية يف االآتي:
- الن�س��ص واالأحكام ال�اردة يف الد�ست�ر والت�سريعات اليمنية ف�سفا�سة وال تت�سم 

بالدقة فتحتمل تاأويالت خمتلفة.
القان�ن، فعلى  يتناولها  لكل حالة  والتفا�سيل  التعريفات  اإىل  الت�سريعات  افتقار    -
بجرائم  يتعلق  فيما  والعق�بات  اجلرائم  كقان�ن  قان�نًا  اأن  يالحظ  املثال  �سبيل 
»يعاقب  اأنه:  على   )198( املادة  من  )ثانيا(  الفقرة  يف  ين�ص  والن�سر  العالنية 
باحلب�ص مدة ال تزيد على �صنة اأو بغرامة ال جتاوز األف ريال كل من اأذاع اأو ن�صر 
علنا ما دار يف اجلل�صات ال�صرية للمجال�ص الت�صريعية اأو التنفيذية اأو الق�صائية 

اأو املحاكم اأو ن�صر بغري اأمانة وب�صوء ق�صد ما جرى يف اجلل�صات العلنية لها«.
  هذا الن�ص يف حد ذاته ميكن النظر اإليه على اأنه ن�ص للعقاب مع اأن ما يجب اأن 
يك�ن عليه قان�ن كهذا اأن ين�ص على تعريف حمدد وجمرد للمق�س�د مب�سطلح 

»الن�سر بغري اأمانة و�س�ء ق�سد« اأو ما هي بالتحديد »اجلل�سات ال�سرية«.. اإلخ.
- تفتقر الت�سريعات اليمنية اإىل الت�سنيف فيما يتعلق بال�سفافية واحلق يف احل�س�ل 
حمدودا  ت�سنيفا  املعنية  الق�انني  تت�سمن  اأن  املفرت�ص  فمن  املعل�مات،  على 
جدًا  ال�سرية  املعل�مات  وهي  للتداول  القابلة  غري  للمعل�مات  وا�سحة  وتعريفات 

واالأخرى االأقل �سرية.
- اأغلب ما مت تقريره يف ن�س��ص ف�سفا�سة حتتمل عدة تاأويالت، يتم �سلبه بن�س��ص 

اأخرى يف الق�انني ذاتها.
- عدم م�ائمة الت�سريعات املحلية مع الت�سريعات الدولية. ولعل اأبرزها عدم م�ائمة 

قان�ن مكافحة الف�ساد مع اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد.



دليل ال�صفــافية والإف�صاح عن املعلومات

46

مناذج للنصوص القانونية املساندة للشفافية واإلفصاح عن املعلومات
- الد�شت�ر اليمني:

على  احل�س�ل  يف  واحلق  ال�سفافية  ل�سمان  خا�سا  ن�سا  اليمني  الد�ست�ر  يفرد  مل      
املعل�مات، بل اأ�سار لهما �سمنا يف ن�س��ص واأحكام اأخرى متعلقة باأ�س�ص الدولة واحلق�ق 

واحلريات العامة على النح� التايل:
طريق  عن  مبا�سر  ب�سكل  وميار�سها  وم�سدرها  ال�سلطة  مالك  »ال�سعب   :)4( املادة   •
الهيئات  طريق  عن  مبا�سرة  غري  بطريقة  يزاولها  كما  العامة  واالنتخابات  اال�ستفتاء 

الت�سريعية والتنفيذية والق�سائية وعن طريق املجال�ص املحلية املنتخبة«.
• املادة)6(: »ت�ؤكد الدولة العمل مبيثاق االأمم املتحدة واالإعالن العاملي حلق�ق االإن�سان 

وميثاق جامعة الدول العربية وق�اعد القان�ن الدويل املعرتف بها ب�س�رة عامة«.
اأو االرتباط مب�سروع  اأو كفالتها  املادة)16(: »ال يج�ز لل�سلطة التنفيذية عقد قرو�ص   •
يرتتب عليه اإنفاق من خزانة الدولة يف �سنة اأو �سن�ات مقبلة اإال مب�افقة جمل�ص الن�اب«.
واملرافق  الطبيعية  الرثوة  م�ارد  با�ستغالل  املتعلقة  االمتيازات  »عقد  املادة)18(:   •
العامة ال يتم اإال بقان�ن ويج�ز اأن يبني القان�ن احلاالت حمدودة االأهمية التي يتم منح 
االمتيازات ب�ساأنها وفقا للق�اعد واالإجراءات التي يت�سمنها ويبني القان�ن اأح�ال وطرق 
والق�اعد  املنق�لة  اأم�الها  والتنازل عن  للدولة  اململ�كة  العقارات  الت�سرف جمانا يف 
واالإجراءات املنظمة لذلك كما ينظم القان�ن كيفية منح االمتيازات لل�حدات املحلية 

والت�سرف جمانا يف االأم�ال العامة«.
• املادة)51(: »يحق للم�اطن اأن يلجاأ اإىل الق�ساء حلماية حق�قه وم�ساحله امل�سروعة 
اأجهزة الدولة وم�ؤ�س�ساتها  اإىل  ال�سكاوى واالنتقادات واملقرتحات  وله احلق يف تقدمي 

ب�س�رة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة«.
- القرار بالقان�ن رقم )25( ل�شنة 1990م ب�شاأن ال�شحافة واملطب�عات:

على  واحل�س�ل  واالت�سال  والتعبري  وال�سحافة  والفكر  املعرفة  »حرية   :)3( املادة   •
املعل�مات حق من حق�ق امل�اطنني ل�سمان االإعراب عن فكرهم بالق�ل والكتابة اأو الت�س�ير 
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وفق  امل�اطنني  وهي مكف�لة جلميع  التعبري  و�سائل  اأخرى من  و�سيلة  باأية  اأو  الر�سم  اأو 
اأحكام الد�ست�ر وما تن�ص عليه اأحكام هذا القان�ن«.

على  العام من حيث ظاهر حمت�اه يف احلق يف احل�س�ل  املبداأ  يقرر  الن�ص  وهذا     
القان�ن«  هذا  اأحكام  عليه  تن�ص  »وما  الن�ص  من  االأخرية  العبارة  ولكن  املعل�مات 
ومبقارنتها بن�س��ص اأخرى يف ذات القان�ن وخ�س��سا االأحكام والن�س��ص الف�سفا�سة 
التي وردت يف املادة )103( املذك�رة اأدناه ب�ساأن حمظ�رات الن�سر ت�سعف املبداأ ال�سابق.
ن�سر  عن  ال�سحفي  »ميتنع  اأنه  على  ن�ست  التي   )24( املادة  ن�ص  يف  ورد  ما  كذلك 
املعل�مات غري امل�ث�ق ب�سحتها اأو ت�س�يه املعل�مات ال�سحيحة اأو ن�سبة اأق�ال اأو اأفعال 
عن  �سادرة  اأق�ال  اإىل  باالإ�سافة  ن�سبتها  �سحة  من  التحقق  دون  جهة  اأو  �سخ�ص  اإىل 

�سخ�ص اأو جهة دون الرج�ع اإليها«.
   ومثل هذه الن�س��ص تفتقر اإىل التعريفات والتفا�سيل الالزمة لتحديد ماهية الفعل 
هي  ملا  حمددا  تعريفا  القان�ن  يت�سمن  اأن  وينبغي  قان�نا،  عليه  واملعاقب  اجلرمي 

»املعل�مات غري امل�ث�ق ب�سحتها«، وما املق�س�د حتديدا بـ »الت�س�يه« .. اإلخ.
من  واملعل�مات  االأنباء  ا�ستقاء  يف  وحرة  تن�سره  فيما  حرة  »ال�سحافة   :)5( املــادة   •

م�سادرها وهي م�سئ�لة عما تن�سره يف حدود القان�ن«.
املعل�مات  اأو  عنه  ي�سدر  الذي  الراأي  عن  ال�سحفي  م�ساءلة  يج�ز  ال   « املــادة)13(:   •
فعله خمالفا  يكن  ما مل  به  لالإ�سرار  �سببا  ذلك  يك�ن  ال  واأن  ين�سرها  التي  ال�سحفية 

للقان�ن«.
والبيانات  واالأنباء  املعل�مات  على  احل�س�ل  يف  احلق  »لل�سحفي   :)14( املــادة   •
واالإح�سائيات من م�سادرها وله حق ن�سرها اأو عدم ن�سرها واالحتفاظ ب�سرية م�سادر 

معل�ماته وال يج�ز اإجباره على اإف�ساء م�سادره طبقا الأحكام هذا القان�ن«.
واملعل�مات  واحلقائق  الر�سمية  التقارير  على  االطالع  حق  »لل�سحفي   :)16( املــادة   •

والبيانات وتلتزم اجلهة املت�فر لديها بتمكينه من االطالع عليها واال�ستفادة منها«.
• املــادة )23(: »يلتزم ال�سحفي باحل�س�ل على املعل�مات واحلقائق من م�سادرها 

امل�ث�قة ونقلها للجماهري نقال �سادقا واأمينا واإي�سالها ال�سريع وعدم حجبها«.
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 - قانون رقم )39( ل�صنة 2006م ب�صــاأن مكافحة الف�صــاد :
     ت�سمنت الفقرة )4( من املادة )3( من القان�ن والتي تتناول االأهداف : اإر�ساء مبداأ 
االإدارة  حتقيق  يكفل  مبا  واالإدارية  واملالية  االقت�سادية  املعامالت  يف  وال�سفافية  النزاهة 

الر�سيدة الأم�ال وم�ارد وممتلكات الدولة واال�ستخدام االأمثل للم�ارد.
ال�سفافية يف  تعزيز مبداأ  : ج-  الف�ساد  تداربري مكافحة  املادة )21( فقرة )ج( ح�ل  يف 
ال�ظيفة العامة ومنع ت�سارب امل�سالح بني ال�ظيفة العامة والقائمني بها مع و�سع �س�ابط 
وحتديد مدة زمنية بعد انتهاء خدمة امل�ظف العام ملنع ممار�سته الأن�سطة مهنية اأو جتارية 
العامة  بال�ظائف  مبا�سرة  �سلة  لذلك  كان  اإذا  اخلا�ص  القطاع  لدى  بالعمل  التحاقه  اأو 

لتحقيق ماآرب �سخ�سية غري م�سروعة .
اإ�سافة اإىل الفقرة )ب( من املادة )16( التي تن�ص على التايل : تلتزم الهيئة بن�سر كافة 

املعل�مات والبيانات ب�ساأن جرائم الف�ساد بعد ثب�تها بحكم ق�سائي بات.
- قانون املناق�صات واملزايدات:

واملخازن  واملزايدات  املناق�سات  قان�ن  اإ�سدار  اأهداف  من  الثالث  الهدف  ت�سمن 
احلك�مية رقم )23( ل�سنة 2007م يف املادة )3( : 

باملناق�سات  املتعلقة  االإجراءات  وحتديد  و�سبط  وامل�ساءلة  وال�سفافية  النزاهة   -
واملزايدات واملخازن.

ملا  وفقا  التاأهيل  اإجراءات  اأثناء  ال�سفافية  مببداأ  االلتزام   :  )9( املادة  من  ج  والفقرة 
حتدده الالئحة.

ويف املادة )20( :  اأ – ن�سر اإعالن املناق�سات الدولية يف و�سائل ن�سر وا�سعة االنت�سار 
يت�سمن  اأن  على  )االنرتنت(  االلكرتوين  اجلهة  وم�قع  واالجنليزية  العربية  باللغة 
االإعالن للتاأهيل امل�سبق ما يكفي من معل�مات ت�ستطيع اجلهة من خالله تقييم مدى 

ا�ستجابة العطاءات.
على  للرقابة  العليا  الهيئة  واخت�سا�سات  مهام  حتدد  التي   )46( املادة  ويف 
الكرتونيا  م�قعا  العليا  الهيئة  تن�سئ  ي:  الفقرة  يف  جاء  واملزايدات  املناق�سات 
خا�ص بها للت�ا�سل مع اجلمه�ر. وكذلك االأمر بالن�سبة للجنة العليا للمناق�سات 

واملزايدات كما ورد يف الفقرة )و( من املادة )65( من القان�ن.
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املرتكزات القانونية للشفافية واحلق يف احلصول على املعلومات

 يف التشريعات الدولية

اأواًل : املعايري والتوجهات الدولية ل�شمان احلق يف الو�شول اإىل املعلومات وال�شفافية:
* االأمم املتحدة:

   اعرتفت االأمم املتحدة مبكرًا بعد ن�ساأتها اأن احلق يف ال��س�ل اإىل املعل�مات ه� اأحد 
احلق�ق االأ�سا�سية وذلك يف جل�ستها االأوىل عام 1946م اإذ اعتمدت اجلمعية العامة 
لالأمم املتحدة القرار رقم )59( الذي ن�ص يف الفقرة االأوىل منه على اأن »احلق يف 
ال��س�ل اإىل املعل�مات حق اأ�سا�سي من حق�ق االإن�سان، واأن هذا احلق يعترب جزء ال 

يتجزاأ من احلق�ق االأ�سا�سية لالإن�سان...«.
االإعالن العاملي حلق�ق االإن�سان املعتمد من قبل اجلمعية العامة لالأمم املتحدة عام 
1948 والذي ين�ص يف املادة 19 منه على: »املــادة: )19( لكل �سخ�ص احلق يف حرية 
الراأي والتعبري وي�سمل هذه احلق حرية اعتناق االآراء دون اأي تدخل وا�ستقاء االأنباء 

واالأفكار وتلقيها واإذاعتها باأية و�سيلة كانت دون تقييد باحلدود اجلغرافية«.
* العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية االجتماعية والثقافية:

»املــادة )19(: 
1. لكل اإن�سان حق يف اعتناق اآراء دون م�سايقة.

2. لكل اإن�سان حق يف حرية التعبري. وي�سمل هذا احلق حريته يف التما�ص خمتلف 
�سروب املعل�مات واالأفكار وتلقيها ونقلها اإىل اآخرين دومنا اعتبار للحدود، �س�اء 

على �سكل مكت�ب اأو مطب�ع اأو يف قالب فني اأو باأية و�سيلة اأخرى يختارها.
3. ت�ستتبع ممار�سة احلق�ق املن�س��ص عليها يف الفقرة )2( من هذه املادة واجبات 
وم�سئ�ليات خا�سة. وعلى ذلك يج�ز اإخ�ساعها لبع�ص القي�د ولكن �سريطة اأن 

تك�ن حمددة بن�ص القان�ن واأن تك�ن �سرورية:



دليل ال�صفــافية والإف�صاح عن املعلومات

50

)ا( الحرتام حق�ق االآخرين اأو �سمعتهم.
)ب( حلماية االأمن الق�مي اأو النظام العام اأو ال�سحة العامة اأو االآداب العامة.

وكذلك ما �سدر عن املقرر اخلا�ص باالأمم املتحدة حلرية التعبري من قرارات ومبادئ 
تت�سمن احلق يف ال��س�ل اإىل املعل�مات«.
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• امل�صـــــــــــــادر: 
- تقرير التنمية االن�سانية العربية ال�سادر عن الربنامج االمنائي لالأمم املتحدة عام 2004م 

http://arabstates.undp.org/indexar.php : م�قع الربنامج االمنائي لالمم املتحدة -
- ح�كمة ال�سركات يف القرن احلادي والع�سرين، مركز امل�سروعات الدولية اخلا�سة، CIPEK وا�سنطن 

- دليل ح�كمة ال�سركات يف اجلمه�رية اليمنية
- امليزانية العامة للدولة: ال�سفافية وامل�ساءلة علي حممد ال�ايف _جمله �سئ�ن الع�سر ، العدد)....(.

-  �سندوق النقد الدويل، دليل �سفافية املالية العامة 2007م 
4 ت�سرين  الف�ساد، مملكة البحرين،  الثالث ملكافحة  ، امل�ؤمتر الربملاين  ال�سفافية يف االيرادات  - م�سروع 

الثاين، ن�فمرب2007م
العامة،  املالية  �سئ�ن  ادارة  العامة،  املالية  �سفافية  وحدة  احلك�مية،  ال�طنية  ال�سركات  يف  ال�سفافية   -

�سندوق النقد الدويل، يناير 2008 م
- ج�ن  د. �س�لفيان، الب��سة االخالقية لل�سركات، ..، ادوات حماكمة الف�ساد: قيم ومبادئ االعمال، واداب 

املهنة، وح�كمة ال�سركات، املنتدى العاملي حل�كمة ال�سركات، الدليل ال�سابع، 2008م
- د/ �سعيد عبد امل�ؤمن انعم العريقي، الف�ساد االداري واثره على من� وتط�ر القطاع اخلا�ص، درا�سة حالة 

اجلمه�رية اليمنية، ر�سالة دكت�راة غري من�س�رة، جامعة النيلني، اخلرط�م 2008 م
- الي�س�ن ب�ل دي�سريفر، ج�ن ج�ن�س�ن، ماتي� بيليغريني، ايدي ريت�ص، اندرز كراكيني�ص، دليل امل�سرعني 
ملبادرة ال�سفافية يف جمال ال�سناعات اال�ستخراجية ، كيفية دعم وتعزيز �سفافية امل�ارد، EITI 2009 م
- ق�اعد مبادرة EITI مبا يف ذلك دليل امل�سادقة، االمانة العامة الدولية ملبادرة EITI، النا�سر ادارة 

التنمية الدولية، الرنويج 2010م.
-  الد�ست�ر اليمني 

- قان�ن ال�سحافة واملطب�عات رقم 25 ل�سنة 1991م
• املراجع باللغة االجنليزية: 

Budget Transparency and participation 2_9 African case studies
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