
 

 م4102بيان الشفافية اليمنية بشأن موقع اليمن في مؤشر مدركات الفساد 

تتابع المجموعة الٌمنٌة للشفافٌة والنزاهة بقلق بالغ مؤشرات استشراء الفساد فً مؤسسات القطاع العام 

م الصادر 4102مدركات الفساد العالمً  فً الجمهورٌة الٌمنٌة، وهذا ما ٌؤكده ترتٌب الٌمن فً مؤشر

 منظمة الشفافٌة الدولٌة أمس األربعاء. عن

وتعرب المجموعة عن خٌبة أملها من عدم قٌام منظومة مكافحة الفساد فً الٌمن بالدور المناط بها فً 

هذا الشأن، وهذا إن دل فإنما ٌدل على غٌاب اإلرادة السٌاسٌة الجادة فً مكافحة الفساد وتجفٌف منابعة 

 واسترداد األموال الناتجة عنه.

( درجة، 08ومع أن الٌمن قد تقدمت هذا العام بدرجة واحدة عن مستواها فً العام الماضً والذي كان )

(، فإنها ما تزال فً ذٌل البلدان من حٌث مكافحة الفساد والحد من 011( من )09حٌث حصلت على )

ول األقرب إلى انتشاره. باعتبار الدول األقرب إلى الصفر هً األكثر فسادا فً القطاع العام، والد

 هً األقل فسادا فً هذا القطاع. 011الدرجة 

وتشٌر هذه الدرجة إلى الوضع الكارثً لمستوى الفساد فً مؤسسات الدولة المختلفة، األمر الذي ٌنعكس 

 سلبا على التنمٌة وصوال إلى ازدٌاد نسبة الفقر ومعاناة المواطن على مختلف المستوٌات.

حالٌة ملزمة بتنفٌذ اتفاق السلم والشراكة الذي تضّمن التزامات عدٌدة فٌما وانطالقا من كون الحكومة ال

ٌخص مكافحة الفساد، وبهدف الحرص على المضً قُدما فً مكافحة الفساد وعملٌة استرداد األموال 

 الناتجة عن ممارسته خالل السنوات الماضٌة، فإننا نتقدم بالمطالب التالٌة:

متعلقة بمكافحة الفساد مع االتفاقٌات الدولٌة واالقلٌمٌة المصادقة موائمة التشرٌعات الوطنٌة ال -0

 .علٌها الٌمن

ضمان االستقاللٌة الالزمة لضمان كفاءة عمل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهٌئة  -4

 .الوطنٌة العلٌا لمكافحة الفساد

 .اصدار قانون حماٌة المبلغٌن والشهود وضمان تنفٌذه -3

 .فً الحصول على المعلومات وإصدار الئحته التنفٌذٌةتفعٌل قانون الحق  -2

 .السرعة فً انجاز سجل انتخابً إلكترونً محّدث -5

 .العمل على وضع خطة عمل لتنفٌذ مخرجات الحوار الوطنً -6

 سرعة اصدار قانون استرداد األموال المنهوبة وتنفٌذ االجراءات الخاصة باسترداد األموال. -7

زمة للمؤسسات المعنٌة بمكافحة الفساد كً تقوم بواجبها على الشروع الفوري باإلصالحات الال -8

 أكمل وجه.

إحالة جمٌع المتورطٌن بقضاٌا فساد إلى القضاء وحجز أرصدتهم بالداخل والخارج بحٌث  -9

 ضمان عدم افالت الفاسدٌن من العقاب.

حماٌة وتمكٌن مؤسسات المجتمع المدنً من االضطالع بدورها كشرٌك رئٌسً وفاعل  -01
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