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البرنامج التدريبي: 

مهارات كتابة وإعداد أوراق السياسات

يعمــل املعهــد العربــي للبحــوث والسياســات – نــواة علــى دعــم الباحثيــن/ات فــي تطويــر مهاراتهــم وقدراتهــم إلنتــاج 

بحــوث ذات قيمــة معرفيــة ومرتبطــة بالقضايــا الراهنــة للمجتمعــات العربيــة، وفــي هــذا اإلطــار جــرى تطويــر برنامــج 

تدريبــي متخصــص فــي مهــارات كتابــة وإعــداد أوراق السياســات يقــوم بتنفيــذه مجموعــة مــن املدربيــن/ات والخبــراء 

من مختلف الدول العربية، ويتضمن جلسات تدريب وإشراف يتمخض عنها أوراق سياسات في قضايا مختلفة.

البرنامج التدريبي يســعى إلى دعم كتابة أوراق السياســات باالســتعانة بدليل إعداد أوراق السياســات، وكذلك 

باســتخدام عمليــة مراجعــة األقــران. وتخــدم أوراق السياســات املســاهمة فــي تنظيــم حمــالت مناصــرة مــن خــالل 

أنشــطة التعــاون والكتابــة واملراجعــة.

وتتمثل األهداف الرئيسية للتدريب في:

فــي املعهــد العربــي للبحــوث   1. تعزيــز مهــارات الكتابــة فــي مجــال السياســات العامــة بيــن املنظمــات األعضــاء 
نــواة.  – والسياســات 

 2. مواصلة تطوير مجلس مراجعة األقران الخاص بمعهد نواة.

 3. االســتفادة مــن وبنــاء قــدرات مؤسســات البحــث والتفكيــر املحليــة مــن خــالل التدريــب والدعــم املبنــي علــى 
االحتياجــات.

4. خلق فرص للتواصل والتشبيك والتعاون.

لجنة مراجعة اIJقران:

1- د. جواد الرباع –املغرب-

2- د. وفاء نعيم -مصر- 

3- د. عبير مصلح -فلسطين- 

4- د. صبيحة حماد-الجزائر-
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الحــرب، األمــراض، والفســاد ... ثالثــي مرعــب تعيشــه اليمــن منــذ ســت 

ســنوات. ازدادت املشــكلة خطــورة ليــس فقــط مــع تف�شــي جائحــة كورونــا 

وإنما مع تف�شــي الفســاد أيضا ووصوله إلى مســتويات قياســية في اليمن 

خالل سنوات الحرب، ما يهدد بفشل كافة الخطط والبرامج للتصدي 

لجائحــة كوفيــد19-، وهــي املشــكلة التــي تبحــث ورقــة السياســات هــذه 

إليجــاد حلــول مناســبة لهــا، وتســليط الضــوء علــى أســبابها وتداعياتهــا 

وتقييــم الوضــع الحالــي للمشــكلة باليمــن، بمــا يســاعد الســلطات وصنــاع 

القــرار فــي التعامــل مــع املشــكلة. ليــس فقــط مــع حالــة جائحــة كورونــا؛ 

وإنما للحد من الفساد في حاالت تف�شي األوبئة بشكل خاص، والكوارث 

اإلنســانية الناتجــة عــن الحــرب والصــراع بشــكل عــام.

تناولت هذه الدراسة أربعة محاور بحثية أساسية: 

المحور األول: التعريف بالمشكلة وأسبابها

المحــور الثانــي: تأثيــر اإلجــراءات الرقابيــة وأدوات مكافحــة الفســاد الحاليــة فــي 

اليمــن علــى خطــط وبرامــج مواجهــة األوبئــة 

المحــور الثالــث: الفســاد والشــفافية فــي خطــط التصــدي لجائحــة كورونــا فــي 

اليمــن

المحور الرابع: البدائل والتدخالت واألنشطة الممكنة للتعامل مع المشكلة 

التوقعات والتوصيات

برامــج  الفســاد،  مكافحــة  الفســاد،  جرائــم  باليمــن،  كورونــا  جائحــة 

العامليــة والجوائــح  األوبئــة  مواجهــة  وخطــط 

ملخص تنفيذي:

الكلمات المفاتيح: 
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مقدمة 

اليمن من أخر دول العالم التي وصلت إليها جائحة كوفيد19-، فأول حالة مؤكدة اإلصابة بالفيروس 

تــم اإلعــالن عنهــا فــي 10 إبريــل/ نيســان 2020 1، ويرجــع ذلــك لعــدة أســباب أهمهــا الحــرب الحاليــة باليمــن 

ومــا نتــج عنهــا مــن توقــف غالبيــة الرحــالت الجويــة مــن وإلــى اليمــن، وتحذيــر غالبيــة دول العالــم رعاياهــا 

من السفر إلى اليمن من جهة، وإجراءات العزل التي فرضتها السلطات اليمنية املختلفة على اليمنيين 

العائديــن مــن جهــة أخرى.

قــدرت عــدد املصابيــن بالفيــروس فــي اليمــن حتــى   ، علــى أبحــاث مولتهــا الحكومــة البريطانيــة  وبنــاء 

، ويعــود ذلــك إلــى ســببين 
ً
 ضئيــل جــدا

ً
منتصــف يونيــو بحوالــي حالــة 2، إال أن عــدد الحــاالت املعلنــة رســميا

رئيســيين، األول هــو إصــرار حكومــة الحوثييــن فــي صنعــاء علــى التكتــم التــام حــول انتشــار املــرض فــي مواقــع 

ســيطرتها ورفضهــا إصــدار أي بيانــات أو إحصائيــات رســمية بأعــداد املصابيــن باملــرض3، والســبب الثانــي 

هو القصور الكبير في اإلمكانيات الصحية املتوفرة في اليمن وعدم قدرة املنظومة الصحية على التعامل 

مــع الجائحــة4 والكشــف عــن حجــم انتشــار املــرض فــي اليمــن بشــكل عــام.

0 تناقشها ورقة السياسات: V=المشكلة ال 

ســوء اإلدارة وانعــدام الشــفافية فــي تعامــل الســلطات اليمنيــة مــع الجائحــة ليــس فقــط فــي األمــور املتعلقــة 

 فــي التعامــالت املتعلقــة بالشــئون املاليــة )االعتمــادات 
ً
بالتعامــل مــع الفيــروس وانتشــاره باليمــن، وإنمــا أيضــا

واملســاعدات الخارجيــة والنفقــات( املخصصــة ملواجهتهــا.

فحــاالت الطــوارئ الصحيــة ملواجهــة األوبئــة والجوائــح العامليــة )كفيروســات كورونــا( تتطلــب اتخــاذ تدابيــر 

 -مــع ضــرورة الدخــول فــي 
ً
وإجــراءات عاجلــة، واســتعدادات عمالقــة – تصــل لتريليونــات الــدوالرات أحيانــا

ســباق مــع الزمــن.

 بغالبية اإلجراءات واملعايير الرقابية وأدوات مكافحة الفساد 
ً
ولتحقيق ذلك ال بد من تعليق العمل مؤقتا

 الرتــكاب جرائــم فســاد 
ً
 مثاليــا

ً
-ذات الطابــع الروتينــي – وتجاوزهــا -أو تجاهلهــا بمعنــى أصح-مــا يمثــل مناخــا

كبــرى ومتنوعــة، يصعــب التعامــل معهــا ومكافحتهــا فــي مثــل هــذه الحــاالت، مــا ينتــج عنــه عــدم كفــاءة جهــود 
1 - مكتب منسق األمم المتحدة المقيم  ومنسق الشئون اإلنسانية في اليمن، بيان رسمي: وزارة الصحة في عدن تأكد أول إصابة بفيروس كورونا )كوفيد19-( في اليمن، 10 إبريل 2020، 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/The%20Ministry%20of%20Health%20in%20Aden%20confirms%20the%20first%20case%20of%20CO-
VID-19%20in%20Yemen%20[AR].pdf، شــوهد فــي 5 ســبتمبر/ أيلــول 2020م

2- وزارة الخارجية البريطانية -المملكة المتحدة تدعو إلى اتخاذ إجراءات صارمة في اليمن مع وصول عدد اإلصابات بفيروس كورونا إلى مليون، 18 يونيو 2020،
 https://www.gov.uk/government/news/uk-calls-for-drastic-action-in-yemen-as-coronavirus-infections-reach-one-million، شوهد في 9 سبتمبر / أيلول 2020

3- اليمن، وزارة الصحة العامة، صنعاء، وزارة الصحة تصدر بيان هام عن جائحة كورونا، 29 مايو 2020م، 
http://moh.gov.ye/news_details.aspx?id=219، شوهد في 8 سبتمبر/ أيلول 2020م  

،A TIPPING POINT FOR YEMEN’S HEALTH SYSTEM: THE IMPACT OF COVID-19 IN A FRAGILE STATE :4- للمزيد
https://medglobal.org/wp-content/uploads/2020/07/A-Tipping-Point-for-Yemen%E2%80%99s-Health-System072020.pdf     July 2020.Med Global

  تاريخ المشاهدة 10 سبتمبر/ أيلول 2020
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وبرامــج مكافحــة األوبئــة ويحــد مــن فاعليتهــا، بــل يتســبب فــي حــاالت عديــدة بإفشــالها.

 فــي مواجهــة األوبئــة والجوائــح 
ً
 قويــا

ً
فتشــديد اإلجــراءات الرقابيــة وأدوات مكافحــة الفســاد تشــكل عائقــا

، وهنــا تكمــن املشــكلة التــي 
ً
العامليــة، وفــي نفــس الوقــت فــإن تجميدهــا وتجاوزهــا ســيؤدي لنتائــج ســلبية أيضــا

تبحــث فيهــا هــذه الورقــة.

 أهمية ورقة السياسات:

 تكمــن  أهميــة  هــذه الورقــة فــي أن هــذه املشــكلة ذات أولويــة فــي هــذه املرحلــة بالــذات مــع تف�شــي جائحــة 

كورونــا، إضافــة إلــى أنهــا ال تعانــي منهــا اليمــن أو الــدول الناميــة فقــط، فحتــى الــدول املتقدمــة والــدول األعلــى 

، ولــم يتــم التوصــل لحلــول ذات 
ً
 فــي مؤشــرات الشــفافية ومكافحــة الفســاد تواجــه هــذه املشــكلة أيضــا

ً
تقييمــا

فاعليــة عاليــة لهــا، وهــو مــا أضطــر »منظمــة الشــفافية العامليــة« و«منظمــة العفــو الدوليــة« إلــى دعــوة دول 

العالم إلى مستوى غير عادي من املساءلة، والشفافية والنزاهة خالل جائحة كورونا، مؤكدة أنه »ال يمكننا 

 للفساد كاليمن، 
ً
أن نقبل األزمة كحجة إلساءة استعمال السلطة«5 ، وفي دولة من أكثر دول العالم تفشيا

 وتحتــاج للمزيــد مــن الدراســات واألبحــاث.
ً
فــإن املشــكلة أكثــر تعقيــدا

: < 0Wالتالي < 0Wالسؤال Zجابة ع]Jتناقش ورقة السياسات هذه المشكلة من خ_ل ا  

مــا تأثيــر اإلجــراءات الرقابيــة وأدوات مكافحــة الفســاد علــى برامــج وخطــط مواجهــة األوبئــة   -1
والجوائــح العامليــة فــي اليمــن؟

2- وهــل بإمــكان الســلطات الحاليــة فــي اليمــن أن تحــد مــن جرائــم الفســاد دون أن يعرقــل ذلــك 
19؟ خططهــا ملواجهــة جائحــة كوفيــد 

وبالتالي فإن ورقة السياسات تهدف بشكل أسا�شي للبحث عن السياسات املناسبة للحد من استغالل 

األوبئة والجوائح العاملية ملمارسة الفساد، وذلك من خالل األهداف الفرعية التالية:

1- تقييــم اآلثــار اإليجابيــة واآلثــار الســلبية لإلجــراءات الرقابيــة وأدوات مكافحــة الفســاد الحاليــة فــي 
اليمــن علــى خطــط وبرامــج مواجهــة األوبئــة والجوائــح العامليــة، وتحديــد نقــاط الضعــف والقــوة فيهــا.

 على فاعلية 
ً
2- معرفة البدائل األنسب لإلجراءات الرقابية وأدوات مكافحة الفساد، والتي ال تأثر سلبا

خطط واستراتيجيات مواجهة األوبئة والجوائح العاملية.

3- اإلســهام فــي تطويــر السياســات الحكوميــة فــي كل مــن: مكافحــة الفســاد، ومواجهــة األوبئــة والجوائــح 
.
ً
العامليــة فــي اليمــن مســتقبال

/https://www.occrp.org/en/coronavirus ،2020 5- االتحاد العالمي لمكافحة الفساد، الجريمة والفساد والفيروس التاجي، 24 مارس/ أذار 2020، شوهد في 30 مارس/ أثار
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المحور األول: التعريف بالمشكلة وأسبابها

 في مدينة »أوهان« ملواجهة تف�شــي فيروس كورونا، 
ً
خالل تســعة أيام فقط بنت الصين مستشــفًى عمالقا

وفي أسبوع واحد قامت بريطانيا بتجهيز أكبر مدينة طبية في العالم، وغيرها اآلالف من املشاريع والصفقات 

التي أنجزتها غالبية دول العالم في فترات قياسية.

في األوضاع الطبيعية كل ذلك كان سيستغرق إنجازه شهور وسنوات، إال أنه كان ال بد من االستغناء عن 

غالبية اإلجراءات واآلليات الرقابية والتي تحتاج -في حالة االلتزام بها -إلى تمديد فترات التنفيذ، ما يتسبب 

في عدم القدرة على السيطرة على تف�شي الجائحة.

وبالنظــر لحجــم التمويــالت التــي خصصتهــا دول العالــم ملواجهــة جائحــة كورونــا – والتــي تصــل إلــى تريليونــات 

الــدوالرات – فــإن هــذا الوضــع بــال شــك يفتــح املجــال ملمارســة الفســاد وبمســتويات عاليــة، فــي الوقــت الــذي 

تكــون فيــه األنظمــة الحكوميــة والرقابيــة شــبه مشــلولة، ومنشــغلة بمواجهــة تداعيــات الجائحــة العامليــة.

ــكلة: فــي دولــة كاليمــن تصنــف ضمــن أكثــر دول العالــم فــي تف�شــي الفســاد، وتعانــي  ــي للمش ــد التاريخ البع
 ،

ً
مــن ويــالت الحــرب والصــراع املســتمر طــوال ســت ســنوات، مــع نظــام صحــي هــش، فــإن املشــكلة أكثــر تعقيــدا

 أن مــرت اليمــن بنفــس هــذه املشــكلة فــي الســنوات الثــالث 
ً
 علــى املجتمــع، وســبق أساســا

ً
ونتائجهــا أشــد تأثيــرا

املاضيــة تف�شــي أوبئــة الكوليــرا وحمــى الضنــك وإنفلونــزا الخنازيــر وغيرهــا، ولــم يتــم البحــث فــي هــذه املشــكلة أو 

إيجــاد حلــول لهــا، رغــم استشــعار الســلطات الحكوميــة واملجتمــع واملنظمــات الدوليــة واملحليــة بهــا. بــل وصــل 

األمــر العترافهــم رســميا باملشــكلة6، وتبــادل االتهامــات بشــأنها7.

معرفة الجمهور عن المشكلة محل الدراسة
فــي األعــوام 2017 / 2019 عــاد فيــروس الكوليــرا لالنتشــار باليمــن إضافــة لتف�شــي العديــد مــن األوبئــة مثــل 

-نتيجــة الحــرب 
ً
 لألوضــاع -املترديــة أصال

ً
 إضافيــا

ً
إنفلونــزا الخنازيــر وحمــى الضنــك وغيرهــا، مــا شــكل تهديــدا

والصــراع منــذ نهايــة العــام 2014.

أنفقت املنظمات الدولية مئات ماليين الدوالرات ملواجهة الكوليرا، دون أن يتمكنوا من إيقاف الوباء، وفي 

النهايــة تــم الســيطرة عليــه مــن خــالل حملــة لقاحــات ضــد املــرض، لتنطلــق علــى أعقابهــا حملــة تغريــدات تحــت 

وســم #ويــن الفلــوس  YemenNGOBlackHole#مطالبــة املنظمــات الدوليــة بالكشــف عــن مصيــر األمــوال 

https://ar.wfp.org/news/wfp-begins-partial-suspension- ،6-األمــم المتحــدة: برنامــج األغذيــة العالمــي،« برنامــج األغذيــة العالمــي يبــدأ تعليقــاً جزئيــاً لعملياتــه فــي اليمــن«، رومــا 20 يونيــو 2019م
of-aid-in-yemen-ar، شــوهد فــي 4 ســبتمبر/ أيلــول 2020م

7- اليمــن، المجلــس األعلــى لتنســيق الشــؤون اإلنســانية والعالقــات الدوليــة، مؤتمــر صحفــي » ’’ االهــدار والعبــث المتعمــد بأمــوال المســاعدات اإلنســانية المخصصــة للشــعب اليمــن مــن قبــل المنظمــات األمميــة 
والــرد علــى ادعــاءات مســاعد األميــن العــام لألمــم المتحــدة”، صنعــاء، 25 نوفمبــر 2019م
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التي أنفقتها املنظمات الدولية في اليمن8، منها 5.2 مليار دوالر خالل العام 2018 فقط9، كان جزء كبير منها 

مخصــص ملواجهــة وبــاء الكوليرا.

وفي بداية شهر يونيو 2020 أطلق ناشطون يمنيون حمالت جديدة ضد الفساد في املساعدات اإلنسانية 

Fun-#  لن-نصمــت  #مؤتمر_املانحين_لليمــن #معا_لدعم_اليمــن #حملة_مكافحة_الفســاد#  تحــت وســم
dForYemenعلــى خلفيــة مؤتمــر املانحيــن لليمــن الــذي عقــد فــي العاصمــة الســعودية الريــاض10. وطالبــت 
وســائل اإلعــالم ومنظمــات املجتمــع املدنــي املحليــة الســلطات فــي اليمــن التعامــل بشــفافية تامــة فــي مواجهــة 

جائحــة كورونــا، استشــعارا منهــا بخطــورة املشــكلة محــل الدراســة، فهــل ســيتكرر الوضــع مــع جائحــة كوفيــد 

19 العامليــة.

  ورغــم استشــعار الجهــات الحكوميــة باملشــكلة وبمخاطرهــا، إال أن الجهــات الحكوميــة واألجهــزة 

الرقابيــة لــم تتخــذ أي

إجراءات جادة للتعامل مع املشــكلة، وخالل العام 2020 ومع اإلصالحات الهيكلية للهيئة الوطنية 

العليا ملكافحة الفساد

 فــي التعامــل مــع املشــكلة وهــو 
ً
فــي صنعــاء تــم إضافــة إدارة عامــة جديــدة يمكــن أن تســهم مســتقبال

اإلدارة العامــة للرقابــة

الوقائيــة، والتــي ال تــزال فــي طــور التأســيس أثنــاء إعــداد هــذه الدراســة، وال تــزال تعانــي مــن شــحة 

والكــوادر اإلمكانيــات11 

املتخصصة.12

أسباب المشكلة
 واليمن بشكل خاص في التالي:

ً
من خالل العرض السابق يمكن تلخيص أسباب املشكلة عامليا

1 - اضطــرار الحكومــات إلــى تجميــد وتجــاوز غالبيــة اإلجــراءات واألليــات الرقابيــة فــي هــذه 
املرحلة.

2- حجم التمويل الضخم الذي يتم إنفاقه خالل فترة زمنية قصيرة

3- تراجع مستوى أداء الجهات الرقابية والحكومية إلى أدنى مستوياته. 

4- عــدم وجــود برامــج وخطــط معــدة مســبقا ملواجهــة هــذه املشــكلة لــدى غالبيــة األنظمــة 
بمــا فيهــا اليمن.

8- قناة الحدث: وين الفلوس حملة يمنية لمعرفة مصير أموال المساعدات، تقرير إخباري، 22إبريل/ نيسان 2019، شوهد في 15 يونيو 2020، 
https://www.youtube.com/watch?v=K1tmG-jT068
 https://www.facebook.com/photo/?fbid=2197361373663692&set=pcb.2197361593663670 2020 9- منظمة أوتاد لمكافحة الفساد، #أين الفلوس، 18 إبريل 2018، شوهد في 31 مارس

https://almasdaronline.com/articles/195438 ،2020 10- المصدر: لن نصمت... حملة إلكترونية لكشف فساد المنظمات وتالعبها بأموال المانحين، 11 يونيو 2020، شوهد في 18 يونيو
11- انظر الفقرة األخيرة بالصفحة رقم 12

12- أزل هاشم، مدير عام اإلدارة العامة للرقابة الوقائية بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، مقابلة مفتوحة، صنعاء، 25 ديسمبر 2020م.
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اســتمرار العديــد مــن الحكومــات – وفــي مقمتهــا اليمــن – باســتخدام أنظمــة وأليــات   -5
رقابيــة وتشــغيلية تقليديــة ومعقــدة، وعــدم تحولهــا نحــو األتمتــة.

6- انقسام املنظومة الصحية باليمن نتيجة الصراع الحالي، ما نتج عنه تشتت الجهود 
الرامية ملواجهة الجائحة.
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المحور الثاني: تأثير اإلجراءات الرقابية وأدوات مكافحة الفساد

 الحالية في اليمن على خطط وبرامج مواجهة األوبئة 

0 الجوائح واIJوبئة باليمن: klت تفJ0 حا <n 0  التسهي_ت القانونية ذات الطابع الما0o والرقا12
بشــأن املناقصــات   2007 لعــام   )23( فــي حــاالت الطــوارئ كالكــوارث واألوبئــة فقــد ســمح القانــون رقــم 

واملزايدات واملشــتريات الحكومية بتســهيالت اســتثنائية للمشــتريات واملناقصات الحكومية، وذلك بالســماح 

بالشــراء باألمــر املباشــر، مــع مراعــاة شــروط وأحــكام املناقصــة العامــة واملحــدودة واملمارســة، أمــا القانــون 

املالي فقد سمح بتسهيالت لصرف السلف املؤقتة في الحاالت العاجلة، ويندرج هذا الوضع ضمن الحاالت 

العاجلــة.

أمــا الجانــب الرقابــي، فجميــع التشــريعات واللوائــح واألنظمــة الحكوميــة لــم تتطــرق مطلقــا للتعامــل مــع 

حاالت الطوارئ أو حاالت الكوارث بشكل عام، وال توجد لدى الهيئات واألجهزة الرقابية الحكومية في اليمن 

أي خطــط أو إجــراءات احترازيــة للحــد مــن الفســاد فــي برامــج التمويــل واإلنفــاق ملواجهــة الكــوارث بشــكل عــام 

والجوائــح واألوبئــة بشــكل خــاص.

وكان قطــاع املجتمــع املدنــي بالهيئــة الوطنيــة العليــا ملكافحــة الفســاد بصنعــاء قــد أعــد مقتــرح لدليــل عمــل 
للهيئــة فــي مرحلــة مواجهــة كورونــا، لكنــه لــم يتــم مناقشــته وإقــراره حتــى مــن قبــل مجلــس الهيئــة13

ومــع اإلجــراءات االحترازيــة التــي اتخذتهــا الســلطات اليمنيــة ملواجهــة كورونــا، ومــن ضمنهــا تقليــص الكــوادر 

الوظيفيــة املنتظمــة بمقراتهــا، وإعفــاء الفئــات األكثــر عرضــة للتضــرر مــن فيــروس كوفيــد 19 مــن الــدوام 

 علــى مســتويات العمــل الرقابــي والجهــود الرســمية ملكافحــة الفســاد خــالل 
ً
الوظيفــي، فقــد انعكــس ذلــك ســلبا

.
ً
هــذه الفتــرة، والتــي تعانــي أصــال مــن ترديهــا مســبقا

تبة عن اJ[جراءات واIJدوات الرقابية   Vu0 تواجها خطط وبرامج مواجهة كورونا باليمن الم V=ثار الIJا
            اIJثار السلبية:

 في حالة التمسك باإلجراءات واآلليات الرقابية املحددة باألنظمة واللوائح التشريعية خالل تنفيذ برامج 

وخطــط مواجهــة األوبئــة فإنــه وبشــكل عــام يترتــب عليــه عرقلــة وتأخيــر تنفيــذ خطــط وبرامــج مواجهــة الوبــاء 

وعــدم قدرتهــا علــى مواكبــة تف�شــي الوبــاء وبالتالــي ارتفــاع حــاد ومتســارع فــي أعــداد املصابيــن والوفيــات يفــوق 

قــدرة الحكومــات علــى الســيطرة عليــه.

13- مقابلة عبر الهاتف مع عادل العقبي، مدير عام اإلدارة العامة للمجتمع المدني بالهيئة العليا لمكافحة الفساد بصنعاء، 29 يونيو 2020م.
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يجابية: ]Jثار اIJا          
         اإلجــراءات الرقابيــة وأدوات مكافحــة الفســاد يتــم تصميمهــا وإقرارهــا لضمــان االســتخدام األمثــل 

للمــوارد والنفقــات العامــة للدولــة ولنشــاط القطــاع الخــاص، وبالتالــي فــإن تطبيقهــا يهــدف للحــد مــن ارتــكاب 

، ملا 
ً
جرائم الفساد ومعاقبة مرتكبيها، وفي املجال الصحي فإنها تعد ضرورية وال يمكن االستغناء عنها أساسا

لهذا الجانب من تداعيات خطيرة تهدد حياة أفراد املجتمع وسالمته، إال أن واقع منظومة العمل الرقابي في 
اليمــن مترديــة للغايــة، وتعانــي مــن تراجــع مســتمر فــي مســتوياتها خاصــة فــي الســنوات الخمــس األخيــرة.14

تبــة عــن اســتمرار المشــكلة: رغــم أن هــذا النــوع مــن املشــاكل نــادرة الحــدوث، إال أن اســتمرار  Vuار الم <zIJا
املشــكلة وعــدم حلهــا، أو إهمالهــا وعــدم االســتعداد لهــا مســتقبال -فــي حالــة تكرارهــا -ســتكون أضــراره كارثيــة، 

وال تقتصــر أضــراره علــى الجانــب الصحــي أو تهديــد حيــاة مالييــن البشــر فقــط، وإنمــا تمتــد إلــى املجــاالت األخــرى 

كاالقتصاديــة واالجتماعيــة واألمنيــة والسياســية وغيرهــا.

ألن تف�شــي الفســاد فــي برامــج وخطــط مواجهــة األوبئــة والجوائــح العامليــة -كفيــروس كورونــا – وعــدم القــدرة علــى 

مواجهتــه والحــد منــه ســيأدي حتمــا إلــى تــردي مســتويات تنفيــذ تلــك الخطــط والبرامــج واالســتثمارات العمالقــة، 

وعــدم كفاءتهــا، وقــد يصــل األمــر إلــى فشــلها، وذلــك يعنــي خســائر بشــرية واقتصاديــة كبيــرة، يتخــوف الكثيــر مــن 

املحللــون والباحثــون أن تتســبب فــي انهيــار حكومــات وأنظمــة، وفــي إعــادة رســم الخارطــة السياســية للعالــم، ومــن 

.
ً
املؤكــد أن اليمــن ســتكون مــن أكثــر دول العالــم تضــررا

الفوائد المتوقعة عن حل المشكلة
إن حل هذه املشكلة حتما سيحقق فوائد كبيرة يمكن اختصارها بالتالي:

رفع كفاءة األنظمة الرقابية وأدوات مكافحة الفساد خالل هذه املرحلة، خاصة   -
فــي اليمن.

اإلســهام فــي إنجــاح تنفيــذ برامــج وخطــط واســتثمارات مواجهــة األوبئــة والجوائــح   -
بكفــاءة أعلــى.

تخفيــف التكاليــف املاليــة والخســائر االقتصاديــة الناتجــة عــن مواجهــة فيــروس   -
كورونــا.

تطوير السياسات الرقابية واستراتيجيات مكافحة الفساد في التعامل مع األزمات   -
املختلفة.

14- للمزيــد: الهاتــف، طاهــر. موقــع المجتمــع المدنــي فــي دائــرة مكافحــة الفســاد بمرحلــة الصــراع الحاليــة باليمــن ، ورشــة عمــل  ،أولويــات مكافحــة الفســاد فــي ظــل الوضــع الراهــن الــذي تمــر بــه بالدنــا، الهيئــة 
الوطنيــة العليــا لمكافحــة الفســاد، صنعــاء  - 10-9 ديســمبر 2018

https://drive.google.com/file/d/1MK25GAr2SW0lw78qj09qo2em-_XEWwk7/view?fbclid=IwAR0POvj-EDXw-ZLlbiQAJIm7MjegZE6Q_FWg-
m0F6ymXSvN62FHlISlKM3gw
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0 تستهدفها الدراسة:  V=الفئات ال
تستهدف ورقة السياسات نوعين من الفئات:

أو5: فئة 012 مواجهة الوباء أو الجائحة:
الحكومة اليمنية ممثلة باللجان العليا املشكلة ملواجهة جائحة كورونا ووزارتي الصحة في صنعاء   -

وعدن 

ثانيا: فئة 012 مواجهة الفساد:
األجهزة والهيئات الرقابية الحكومية ضمن املنظومة الوطنية للنزاهة في كل من صنعاء وعدن  -

كما يمكن تقسيم الفئات التي تستهدفها الدراسة إلى:

أو5: فئات منتفعة من استمرار المشكلة:
الفاسدون بشكل عام.  -

القطاع الخاص املختص بصناعة وتجارة األدوية واملعدات الطبية.  -

فروع املنظمات األممية والدولية باليمن.  -

رة من استمرار المشكلة: 1Iثانيا: فئات مت
املواطنون بشكل عام ودون استثناء  -

القطاع الصحي الحكومي والخاص  -

منظمات املجتمع املدني املحلية.   -

الجهات ال0QR تمتلك إصدار القرار لحل المشكلة:
البرملان اليمني.  -

لجنة دراسة وتقييم التشريعات املتعلقة بمكافحة الفساد  -

-  األجهزة الرقابية الحكومية في صنعاء وعدن

من لهم القدرة في إحداث التغيير: 

املجتمع املدني ومراكز الدراسات والبحوث ووسائل اإلعالم.  -

طرق جمع المعلومات
املقابالت مع املسئولين والشخصيات ذات العالقة.  -

الدراسات واألبحاث ذات العالقة.  -
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التقارير واإلحصائيات الصادرة عن جهات حكومية رسمية ومنظمات دولية ومحلية  -

املواد اإلخبارية على وسائل اإلعالم واإلنترنت  -
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المحور الثالث: الفساد والشفافية في خطط التصدي

 لجائحة كورونا في اليمن

0 اليمن <n الدعم والتمويل المقدم لمواجهة جائحة كورونا
ســعت حكومتــي صنعــاء وعــدن منــذ بدايــة العــام 2020م لتوفيــر التمويــالت الالزمــة ملواجهــة جائحــة كوفيــد 

19 فــي اليمــن مــن ثــالث مصــادر وهــي:

 مــن شــحة اإلمكانيــات نتيجــة 
ً
1- اعتمــاد موازنــات طارئــة مــن املوازنــة العامــة للدولــة: والتــي تعانــي أصــال

 ملواجهــة 
ً
الحــرب والصــراع ســواء فــي حكومــة صنعــاء أو حكومــة عــدن، ولذلــك فهــذا املصــدر لــم يكــن كافيــا

الجائحــة خاصــة وأن البنــك املركــزي اليمنــي لــم يعــد يمتلــك احتياطــات نقديــة ملواجهــة األزمــات والكــوارث

2- الحصول على منح ومساعدات أجنبية: واجه السلطات اليمنية عوائق في هذا الجانب وأهمها:

االتهامــات املتبادلــة بالفســاد فــي املســاعدات اإلنســانية واإلغاثيــة بيــن الســلطات اليمنيــة مــن جهــة • 

واملنظمــات الدوليــة واألمميــة مــن جهــة خــالل األعــوام الســابقة، مــا تســبب فــي فقــدان ثقــة املانحيــن 

وعــدم تجاوبهــم مــع الســلطات اليمنيــة ملســاعدتهم فــي مواجهــة جائحــة كورونــا وإصــرار املنظمــات 

الدوليــة بــأن تتولــى بنفســها تنفيــذ برامجهــا ملواجهــة الجائحــة وعــدم تقديــم أي تمويــل إلــى الســلطات 

والتــي حاولــت إقنــاع املنظمــات الدوليــة بمســاعدتها  املحليــة مباشــرة، وخاصــة حكومــة صنعــاء 
ملواجهــة الجائحــة 15

الظــروف التــي تمــر بهــا جميــع دول العالــم فــي هــذه املرحلــة بســبب جائحــة كوفيــد 19 والتداعيــات • 

. ومــا ترتــب عليــه مــن 
ً
االقتصاديــة املترتبــة عنــه، وكانــت الــدول املانحــة لليمــن مــن أكثــر الــدول تضــررا

تراجــع كبيــر فــي حجــم املســاعدات املقدمــة لليمــن خــالل العــام 2020م مقارنــة باألعــوام الســابقة.16

3- جمــع تبرعــات محليــة: كان هــذا بديــال لجــأت إليــه الســلطات اليمنيــة وخاصــة فــي صنعــاء وذلــك بجمــع 
التبرعــات مــن املواطنيــن والقطــاع الخــاص والشــركات واملؤسســات اإلراديــة وفتــح حســابات الســتقبال 

التبرعــات فــي

البنك املركزي اليمني وكاك بنك والبريد اليمني17، إال أن هذا البديل ال يمكن أن يسد العجز الكبير في حجم 

15- مقابلة هاتفية، الدكتور حسن مقبولي األهدل – رئيس اللجنة العليا لمواجهة كورونا في حكومة صنعاء، 10 مايو 2020
BBC -16 مؤتمر المانحين لليمن: خيبة أمل من فشل التجمع الذي استضافته السعودية في جمع التمويل المطلوب، 3 حزيران/ يوليو 2020، شوهد في 25 حزيران/ يوليو 2020،

 https://www.bbc.com/arabic/media-52903807
/https://www.facebook.com/postyemen/photos/a.670894259656255/2845797462165913 ،17- البريد اليمني، إعالن استقبال التبرعات الخاصة لمواجهة كورونا، 7 إبريل 2020م
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التمويــل املطلــوب ملواجهــة الجائحــة فــي اليمــن خــالل هــذه املرحلــة، نظــرا لألوضــاع االقتصاديــة واملعيشــية 

وحتى تاريخ إعداد ورقة العمل ومراجعتها لم يتم الكشف عن حجم التبرعات التي تم جمعها. وال توجد حتى 

اآلن أرقــام دقيقــة عــن حجــم التمويــل املخصــص ملواجهــة جائحــة كورونــا فــي اليمــن، لكــن املعلومــات األوليــة 

تشــير إلــى بعــض مصــادر التمويــل املؤكــدة ومنها:

تخصيص البنك الدولي ملبلغ 25.9 مليون دوالر لليمن.18• 

55.مليون يورو من االتحاد األوربي 19• 

تقديم السعودية مساعدات بقيمة 3.5 مليون دوالر.20• 

الحكومة البريطانية قدمت حزمة مساعدات بقيمة 160 مليون جنيه إسترليني 21 • 

مليــون دوالر لجهــود االســتجابة التــي تقــوم بهــا •   4.6  بأكثــر مــن 
ً

الحكومــة اليابانيــة قدمــت تمويــال
اليونيســف فــي اليمــن فــي إطــار مواجهــة تف�شــي الجائحــة واألوبئــة فــي اليمــن22

حملة تبرعات ومساعدات عاملية أطلقتها مجموعة شركات هائل سعيد أنعم بالتنسيق مع منظمة • 
الصحة العاملية قدمت مستلزمات وتجهيزات وأدوية لليمن بقيمة مائتي ألف دوالر أمريكي 23

تبرعــات قدمتهــا شــركات حكوميــة وخاصــة مثــل يمــن موبايــل واملؤسســة العامــة لالتصــاالت اليمنيــة • 

وشــركة النفــط اليمنيــة واتحــاد الغــرف التجاريــة فــي صنعــاء ومــأرب وحضرمــوت وعــدن وغيرهــا 

موازنات طارئة اعتمدتها حكومتي صنعاء وعدن. منها مبلغ 3 مليون دوالر فقط خصصتها حكومة • 

 أنــه لــم يتــم 
ّ
الشــرعية فــي عــدن ملواجهــة جائحــة كوفيــد19- فــي املناطــق الخاضعــة لســيطرتها، إال

اســتخدامها بصــورة جيــدة 24

حمالت تبرعات قامت بها بعض جاليات املغتربين والسفارات اليمنية في الخارج.• 

0 اليمن  <n نفاق المخصص لمواجهة جائحة كورونا ]J0 التعامل مع الدعم وا <n مقدار الشفافية
تتهــرب جميــع الســلطات املحليــة واملنظمــات الدوليــة واألمميــة عــن التعامــل بشــفافية فيمــا يخــص الجوانــب 

18- البنــك الدولــي: منحــة جديــدة بقيمــة 26.9 مليــون دوالر إلــى اليمــن لتمويــل أنشــطة االســتجابة الطارئــة المرتبطــة بتفشــي فيــروس كورونــا، بيــان صحفــي، واشــنطن، 2 إبريــل/ نيســان 2020، شــوهد فــي 2 
https://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2020/04/02/new-us269-million-grant-for-yemen-to-fund-emergency-response-activities-re- ،2020 ــان/ ــل نيس  إبري

lated-to-coronavirus-covid-19-outbreak?cid=mena_fb_mena_ar_ext
https://twitter.com/EUinYemen/status/1262089599398150146/photo/1 ،19- بعثة االتحاد األوربي في اليمن

https://www.alara-  ،2020 أيــار  مايــو/   28 فــي  شــوهد   ،  2020 أيــار  مايــو/   20 كورونــا،  لمواجهــة  دوالر  مليــون   3.5 بقيمــة  لليمــن  ســعودية  مســاعدات   : العربيــة   -20
biya .ne t /ar /coronavi rus /2020/03/20/ -%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%B9%D9%8
8%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-3-5-
%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%

D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www. ،2020 21 - مرجــع ســابق: وزارة الخارجيــة البريطانيــة - للمملكــة المتحــدة تدعــو إلــى اتخــاذ إجــراءات صارمــة فــي اليمــن مــع وصــول عــدد اإلصابــات بفيــروس كورونــا إلــى مليــون، 18 يونيــو

gov.uk/government/news/uk-calls-for-drastic-action-in-yemen-as-coronavirus-infections-reach-one-million ، شــوهد فــي 9 ســبتمبر / أيلــول 2020
https://www.  ،2020 يونيــو   / حزيــران   10 اليمــن،  فــي  كوفيــد19-  لجائحــة  االســتجابة  جهــود  لدعــم  حيــوي  تمويــل  بتقديــم  تلتــزم  اليابــان  حكومــة  22-اليونيســيف، 
u n i c e f . o r g / y e m e n / a r / % D 8 % A D % D 9 % 8 3 % D 9 % 8 8 % D 9 % 8 5 % D 8 % A 9 - % D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 9 % 8 A % D 8 % A 7 % D 8 % A 8 % D 8
% A 7 % D 9 % 8 6 - % D 8 % A A % D 9 % 8 4 % D 8 % A A % D 8 % B 2 % D 9 % 8 5 - % D 8 % A 8 % D 8 % A A % D 9 % 8 2 % D 8 % A F % D 9 % 8 A % D 9 % 8 5 -
% D 8 % A A % D 9 % 8 5 % D 9 % 8 8 % D 9 % 8 A % D 9 % 8 4 - % D 8 % A D % D 9 % 8 A % D 9 % 8 8 % D 9 % 8 A - % D 9 % 8 4 % D 8 % A F % D 8 % B 9 % D 9 % 8 5 -
%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D8%AC%D8%
A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86/%
D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9?fbclid=Iw

2021 شــباط  فبرايــر/   10 فــي  شــوهد   ،AR26_KTnll7MJSY_FzdISh2P6BN-L8vu6B73PF4UPYHyZJTyGBkzI2u_dx4
http://www.emro. ،2020 23 - منظمــة الصحــة العالميــة، المكتــب اإلقليمــي للشــرق األوســط، فــي إطــار التعــاون بيــن القطاعــان العــام والخــاص: تقديــم إمــدادات كوفيــد 19 المنقــذة للحيــاة فــي اليمــن، 19 يونيــو

 who.int/ar/2020-arabic/public-and-private-sectors-join-forces-to-deliver-lifesaving-covid-19-supplies-in-yemen.html
https://www.bbc.com/arabic/ ،2021 ديســمبر/ كانــون األول 2020، أعيــد بثــه فــي 13 فبرايــر/ شــباط BBC Arabic، 15 24 -  المقحفــي، نــوال. »اليمــن: فيــروس كورونــا فــي منطقــة حــرب«، قنــاة

middleeast-55302465 شــوهد فــي 13 فبرايــر/: شــباط 2021
  مقابلة هاتفية: مصدر سابق
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املاليــة املتعلقــة باملــوارد والنفقــات املخصصــة لألعمــال اإلنســانية واإلغاثيــة، بمــا فــي ذلــك املخصصة ملواجهة 

جائحة كورونا في اليمن. ورغم تأكيد رئيس اللجنة العليا ملواجهة كورونا في حكومة صنعاء الدكتور حسين 

مقبولــي األهــدل اســتعداده لتقديــم أي معلومــات بهــذا الشــأن وتوجيهــه الجهــات املختصــة بذلــك25، إال أنــه لــم 

تتجــاوب الجهــات الحكوميــة أو املنظمــات الدوليــة مــع املســاعي املجتمعيــة للكشــف عــن املعلومــات املتعلقــة 
بذلك.26

وخــالل النصــف األول مــن العــام 2020م ســمحت وزارة املاليــة فــي حكومــة صنعــاء بصــرف ســلف مؤقتــة 

بصــورة عاجلــة ملواجهــة جائحــة كورونــا، إال أن الــوزارة تمــارس التعتيــم وعــدم الشــفافية فــي الكشــف عــن 
حجــم تلــك الســلف املؤقتــة، واألغــراض التــي صرفــت لهــا27

وال يثــق غالبيــة اليمنييــن فــي نزاهــة كافــة الســلطات اليمنيــة واملنظمــات الدوليــة العاملــة فــي اليمــن28 وفــي 

كفاءتهــا إلدارة أزمــة جائحــة كورونــا، بــل إن الفســاد وصــل فــي اليمــن خــالل جائحــة كورونــا إلــى أبعــد مــن ذلــك، 

 ملمارســات االبتــزاز والرشــوة فــي 
ً
 جديــدا

ً
حيــث أصبحــت اإلجــراءات االحترازيــة ملواجهــة كورونــا فــي اليمــن مصــدرا

اليمــن.2930

 عــن اكتشــاف أول 
ً
           وفــي محافظــة تعــز قــدم رئيــس لجنــة الطــوارئ اســتقالته بعــد اإلعــالن رســميا

حالــة مؤكــدة بفيروس

كوفيــد 19 فــي املحافظــة31، رافــق تلــك االســتقالة تبــادل االتهامــات بالفســاد فــي النفقــات واملصروفــات 

املخصصة

ملواجهة الجائحة، والتي قدمتها حكومة عدن.32

 ومــن وقائــع الفســاد التــي كشــفها ناشــطون يمنيــون ضمــن حملــة لــن نصمــت فــي مشــتريات إحــدى 

املنظمــات ضمــن برنامــج

ملواجهــة فيــروس كورونــا، حيــث وردت أســعار البتــرول والديــزل والصابــون ومســاحيق التنظيــف 

بأســعار وصهاريــج امليــاه، 

مختلفة في كل محافظة، كانت األغلى قيمة في محافظتي صعدة وصنعاء. 33

وخــالل اإلعــداد لتحقيــق اســتقصائي قــام بــه الباحــث حــول شــفافية املــوارد ومشــتريات الســلع والخدمــات 

25- مقابلة هاتفية: مصدر سابق
26- اليمــن، منظمــة أوتــاد لمكافحــة الفســاد، مذكــرات رســمية » طلــب الحصــول علــى معلومــات – المــوارد ومشــتريات الســلع والخدمــات المخصصــة للتصــدي لجائحــة كورونــا فــي اليمــن »، موجهــة إلــى: وزارة 

الصحــة العامــة وثمانيــة أخــرون بأرقــام )1/9-73(، 9 مايــو/ آيــار 2020
27- المصدر السابق

28- للمزيد: الزيادي، هشام -« دور المنظمات الدولية في القطاع التعليمي باليمن خالل حرب ٢٠١٤« رسالة ماجستير، جامعة اسطنبول آيدن – تركيا، يناير 2019م
https://aawsat. ،2020 29- الشــرق األوســط ، » »إتــاوات« االنقالبييــن بذريعــة »كورونــا« تتجــه صــوب محافظــة إب« ، تقريــر صحفــي – صنعــاء 9 إبريــل/ نيســان 2020 ، شــوهد فــي 28 إبريــل/ نيســان
com/home/article/2224441/%C2%AB%D8%A5%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%
D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%C2%AB%D9%83%D9%88%D8%B1
%D9%88%D9%86%D8%A7%C2%BB-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%

B8%D8%A9-%D8%A5%D8%A8
https://www.facebook.com/alwan.fm/videos/1163183047359511 ،30- راديو ألوان إف إم، برنامج الفرصة المسابقاتي للموسم الخامس-الحلقة 20، 13 مايو/ أيار 2020، مباشر

31- مقابلة أون الين، الشوافي، أكرم – الحاصل على لقب شخصية العام للنزاهة ومكافحة الفساد في اليمن للعام 2020، رئيس مؤسسة شباب شفافية وبناء، تعز، 1 مايو/ أيار 2020
.https://www.mda-press.net/news/7966 ،2020 32- استقالة لتأكيد الفشل، تقرير صحفي، مدى برس، تعز3- مايو 2020، شوهد في 26 يونيو

33- المصدر: لن نصمت، مرجع سابق
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املخصصة للتصدي لجائحة كورونا باليمن 34 – بالتزامن مع إعداد ورقة السياسات هذه - اكتشف الباحث 

حــاالت مــن الفســاد فــي النفقــات املخصصــة ملواجهــة كورونــا مــن قبــل منظمــة أطبــاء بــال حــدود الفرنســية فــي 

إدارتهــا ملركــز الحجــر الطبــي بمستشــفى الكويــت الجامعــي بالعاصمــة صنعــاء، حيــث تجــاوزت أســعار الوجبــات 

الغذائيــة املقدمــة للعامليــن والصحييــن ســعر مثيالتهــا بالســوق بنســبة %500، وقــد تــم إبــالغ مكتــب املنظمــة 

باليمن عبر صفحتهم بموقع التواصل االجتماعي فيس بوك، ووعدوا بالتحري في املوضع دون أن يتم الرد، 

أمــا الكمامــات الطبيــة املســتخدمة فكانــت ذات جــودة رديئــة للغايــة وثمنهــا يعــادل %1500 ثمــن كمامــات 

بمواصفــات أفضــل قبــل األزمــة.

34- اليمن، منظمة أوتاد لمكافحة الفساد، البريد المرسل إلى مكتب منظمة أطباء بال حدود في اليمن، فيسبوك ماسنجر، صنعاء 20 مايو 2020
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المحور الرابع: البدائل والتدخالت واألنشطة 

الممكنة للتعامل مع المشكلة

وضعــت الدراســة بديليــن للتعامــل مــع املشــكلة ولــكل بديــل مجموعــة مــن التدخــالت املقترحــة لتحقيــق أهــداف 

ورقة السياسات، ولكل تدخل مجموعة من األنشطة املناسبة له وفق خطة تنفيذية مرفقة بورقة السياسات 

والبديــالن أو الخيــاران همــا:

الخيار اIJول: تشديد الرقابة واJ[جراءات المصاحبة عل برامج وخطط واستثمارات مواجهة جائحة كورونا

: التأجيل لما بعد الكارثة واJستعداد للرقابة والمساءلة ال_حقة. 0 الخيار الثا2>

وفيمــا يلــي عــرض للبدائــل والتدخــالت املقترحــة وتحليــل لتلــك التدخــالت وفــق األهــداف وتقييــم كمــي لكافــة 

التدخــالت والبدائــل.

ــة عــل برامــج وخطــط واســتثمارات مواجهــة  ــة واJ[جــراءات المصاحب ــل اIJول: تشــديد الرقاب ــار أو البدي الخي
ــا جائحــة كورون

اIJول: تقييــم األثــار اإليجابيــة واألثــار الســلبية لإلجــراءات الرقابيــة وأدوات مكافحــة الفســاد  الهــدف 
الحاليــة فــي اليمــن علــى خطــط وبرامــج مواجهــة األوبئــة والجوائــح العامليــة، وتحديــد نقــاط الضعــف والقــوة 

فيهــا: ولتحقيــق هــذا الهــدف مــن خــالل مجموعــة التدخــالت التاليــة:

1- تمكيــن املجتمــع املدنــي ووســائل اإلعــالم مــن املشــاركة فــي الرقابــة واملســاءلة املجتمعيــة 
علــى جميــع املنــح واملــوارد املخصصــة ملواجهــة الجائحــة وعلــى آليــات وطــرق إنفاقهــا

2- تكثيــف األنشــطة البحثيــة الحكوميــة وأنشــطة مراكــز الدراســات والبحــوث خــالل هــذه 
املرحلة لدراســة املشــكلة

3- تخصيص جزء من التمويالت الخاصة بمواجهة الجائحة ألنشــطة التقييم واملتابعة 
والتطوير لألنظمة واللوائح الرقابية.

 
ً
: معرفــة البدائــل األنســب لإلجــراءات الرقابيــة وأدوات مكافحــة الفســاد، والتــي ال تأثــر ســلبا 0 الهــدف الثــا2>
على فاعلية خطط واستراتيجيات مواجهة األوبئة والجوائح العاملية: ويمكن تحقيق هذا الهدف من خالل 

مجموعة التدخالت التالية:
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1- تشكيل لجنة رقابية خاصة مؤقتة لهذه املرحلة تتكون من األجهزة الرقابية الرسمية 
والنفقــات  املنــح  كافــة  علــى  مباشــر  بشــكل  تشــرف  العالقــة،  الحكوميــة ذات  والجهــات 

واملشــتريات.

2- فتــح خــط ســاخن لتلقــي البالغــات عــن جرائــم الفســاد فــي خطــط وبرامــج واســتثمارات 
مواجهــة الجائحــة

3- تكليــف نيابــة ولجنــة قضائيــة مســتعجلة تختــص بجرائــم الفســاد لهــذه املرحلــة وتتفــرغ 
لها.

الهــدف الثالــث: اإلســهام فــي تطويــر السياســات الحكوميــة فــي كل مــن: مكافحــة الفســاد، ومواجهــة األوبئــة 
: وتحقيق هذا الهدف يتم من خالل مجموعة التدخالت التالية:

ً
والجوائح العاملية في اليمن مستقبال

إلــزام كافــة الجهــات الحكوميــة واملانحيــن واملنظمــات الدوليــة واملحليــة ذو العالقــة   -1
بمواجهــة الجائحــة بتطبيــق الشــفافية التامــة، وتنشــر كافــة املعلومــات املتعلقــة بأنشــطتهم 

خــالل هــذه املرحلــة فــي مواقعهــم باإلنترنــت أو تدشــين صفحــات علــى مواقــع التواصــل 

االجتماعــي أوال بــأول

2- تحويل أكبر قدر ممكن من الخدمات املقدمة ملواجهة الجائحة إلى التعامالت والبرامج 
الرقمية املتاحة حاليا في اليمن.

: التأجيل لما بعد الكارثة واJستعداد للرقابة والمساءلة ال_حقة 0 ثانيا: الخيار أو البديل الثا2>

اIJول: تقييــم األثــار اإليجابيــة واألثــار الســلبية لإلجــراءات الرقابيــة وأدوات مكافحــة الفســاد  الهــدف 
الحاليــة فــي اليمــن علــى خطــط وبرامــج مواجهــة األوبئــة والجوائــح العامليــة، وتحديــد نقــاط الضعــف والقــوة 

فيهــا: ولتحقيــق هــذا الهــدف مــن خــالل مجموعــة التدخــالت التاليــة:

1- تمكيــن املجتمــع املدنــي ووســائل اإلعــالم مــن املشــاركة فــي الرقابــة املجتمعيــة علــى جميــع 
املنــح واملــوارد املخصصــة ملواجهــة الكــوارث وألعمــال اإلنســانية باليمــن، وعلــى آليــات وطــرق 

إنفاقهــا، والكشــف عــن أي جرائــم فســاد واإلبــالغ عنهــا

2- تأســيس مركــز بحثــي متخصــص بدراســات سياســات واســتراتيجيات مكافحــة الفســاد فــي 
اليمــن، ومــدى ومالءمتهــا مــع هــذه الظــروف

3- تكليــف لجنــة دراســة وتقييــم التشــريعات املتعلقــة بمكافحــة الفســاد بتقييــم القوانيــن 
واللوائــح واألنظمــة الحاليــة، وإعــداد مشــاريع قانونيــة خاصــة ملثــل هــذه األوضــاع وتشــديد 
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عقوباتهــا، وتقديمهــا للحكومــة والبرملــان إلقرارهــا.

 
ً
: معرفــة البدائــل األنســب لإلجــراءات الرقابيــة وأدوات مكافحــة الفســاد، والتــي ال تأثــر ســلبا 0 الهــدف الثــا2>
على فاعلية خطط واستراتيجيات مواجهة األوبئة والجوائح العاملية: ويمكن تحقيق هذا الهدف من خالل 

مجموعة التدخالت التالية:

1- تشــكيل لجنــة رقابيــة خاصــة مؤقتــة لهــذه املرحلــة تتكــون مــن األجهــزة الرقابيــة الرســمية 
والجهــات الحكوميــة ذات العالقــة، تراقــب فقــط كافــة املنــح والنفقــات واملشــتريات، وتوثــق أي 

مخالفــات أو جرائــم فســاد قــد يتــم ارتكابهــا.

2- فتــح خــط ســاخن لتلقــي البالغــات عــن جرائــم الفســاد فــي خطــط وبرامــج واســتثمارات 
مواجهــة الكــوارث واألوبئــة بشــكل عــام

3- تكليف نيابة ولجنة قضائية تختص بجرائم الفســاد التي ارتكبت في هذه املرحلة، تزاول 
نشاطها مباشرة بعد خروج اليمن من مرحلة الخطر.

الهــدف الثالــث: اإلســهام فــي تطويــر السياســات الحكوميــة فــي كل مــن: مكافحــة الفســاد، ومواجهــة األوبئــة 
: وتحقيــق هــذا الهــدف يتــم مــن خــالل مجموعــة التدخالت التالية:

ً
والجوائــح العامليــة فــي اليمــن مســتقبال

1- رقمنة وأتمتة جميع األنظمة واإلجراءات املتعلقة بكل من العمل الرقابي واألعمال اإلنسانية 
ومواجهة الكوارث باليمن.

2- إلــزام كافــة الجهــات الحكوميــة واملانحيــن واملنظمــات الدوليــة واملحليــة ذو العالقــة بمواجهــة 
الجائحة بتطبيق الشفافية التامة   وتنشر كافة املعلومات املتعلقة بأنشطتهم خالل هذه املرحلة 

فــي مواقعهــم باإلنترنت

3- إعــداد مشــروع لتأســيس مخــزون وطنــي اســتراتيجي مــن املــواد والتجهيــزات الطبيــة واألدويــة 
األساسية ملواجهة أي تف�شي لألوبئة والجوائح مستقبال من اليمن، مع وضع آلية مخزنيه مناسبة 

تضمن ســالمتها واســتمراريتها.

ح: Vuتقييم وتحليل البدائل والخيارات وتحديد الخيار المق

لتقييــم الخياريــن الســابقين اســتخدمت ورقــة السياســات مجموعــة مــن املعاييــر التــي تتناســب مــع املشــكلة 

محــل الدراســة مــن جهــة والوضــع الحالــي فــي اليمــن، وتتمثــل تلــك املعاييــر فــي: الفاعليــة، املرونــة، االســتمرارية، 

األثــر، املالئمــة، إمكانيــة تقبلــه، إمكانيــة التطبيــق. وكذلــك مــن خــالل خبــرة الباحــث ومعايشــته للواقــع مــن جهــة، 

والنقــاش مــع فريــق الدراســة مــن جهــة أخــرى: تــم وضــع مالحظــات تقييمــه للتدخــالت وفقــا لكافــة معاييــر التقييــم 
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مع استخدام األسلوب الكمي )أو كما تعرف بالطريقة اإليطالية( للوصول إلى تقييم كمي لكل تدخل واملتوسط 

الكمــي لــكل مــن الخياريــن وكمــا هــو موضــح باملرفــق » تقييــم البدائــل والتدخــالت« 

وضعــت الدراســة خياريــن للتعامــل مــع املشــكلة ومــن خــالل تحليــل وتقييــم البدائــل واألهــداف والتدخــالت 

املطلوبة لحل املشكلة محل الدراسة يتضح لنا أنا البديل الثاني هو األنسب بناء على متوسط درجات التقييم 

بلغــت 27.22 مقارنــة بالخيــار األول الــذي حصــل علــى متوســط بلــغ 24.61. 

الخيــار الثانــي يقت�شــي التأجيــل ملــا بعــد الكارثــة واالســتعداد للرقابــة واملســاءلة الالحقــة. فالجهــات الحكوميــة 

والرقابيــة املختصــة ال تمتلــك فــي الوقــت الحالــي اإلمكانيــات الالزمــة بــل وغيــر مؤهلــة لتطبيــق الخيــار األول، خاصة 

وأن جميــع التوقعــات تؤكــد احتمــال تف�شــي أوبئــة جديــدة، أو عــودة أوبئــة ســابقة للظهــور فــي اليمــن فــي الســنوات 

القادمة.
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إيقــاف الحــرب والصــراع املســلح باليمــن أصبــح ضــرورة قصــوى ال   �
تحتمــل التأجيــل.

تحييــد املجــال الصحــي وعــدم الــزج بــه ضمــن أجنــدة الصراع الحالي   �
باليمــن، وتوحيــد اللجــان العليــا املختصــة بمواجهــة الجائحــة فــي لجنــة 

وطنيــة واحــدة.

وضــع تشــريعات وبرامــج وآليــات رقابيــة طارئــة للحــد مــن الفســاد فــي   �
مراحــل األزمــات والكــوارث واألوبئــة فــي اليمــن وتفعيلهــا بصــورة عاجلــة.

مــن املنــح  إلــزام املانحيــن واملنظمــات الدوليــة بتخصيــص جــزء   �
الفســاد. ومكافحــة  والتقييــم  الرقابــة  للمجــال  لليمــن  املقدمــة 

الضغط على أطراف الصراع باليمن بعدم التدخل في املساعدات   �
واملنــح املقدمــة للتصــدي للجوائــح واألوبئة.

تفعيــل دور املجتمــع املدنــي ووســائل اإلعــالم فــي الرقابــة واملســاءلة   �
املجتمعيــة علــى خطــط وبرامــج وموازنــات مواجهــة الجوائــح واألوبئــة فــي 

اليمــن وعلــى األعمــال اإلنســانية واإلغاثيــة بشــكل عــام.

تشجيع الباحثون ومراكز الدراسات والجامعات للتوسع في دراسة   �
هذا النوع من املشــاكل وأبعادها وإيجاد حلول مناســبة لها.

 مــن صحتــه وقوتــه وأمنــه واســتقراره 
ً
 غاليــا

ً
يدفــع الشــعب اليمنــي ثمنــا

نتيجــة ضعــف املنظومــة الرقابيــة وتف�شــي الفســاد وانعــدام الشــفافية، 

ويــزداد الوضــع ســوءا مــن اســتمرار الحــرب والصــراع املســتمر منــذ ســت 

ســنوات، ممــا انعكــس ســلبا علــى قــدرة الســلطات املحليــة واملنظومــة 

الصحية باليمن على مواجهة األوبئة والجوائح التي تفشت بقوة خالل 

هــذه الفتــرة وكان أحدثهــا جائحــة كوفيــد19- .أنتجــت الحــرب فــي اليمــن 

التوصيات:

خاتمة
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ســلطتين حاكميــن داخــل بلــد واحــد، وتتهــرب الســلطات املتصارعــة فــي 

اليمــن عــن تحمــل مســئولياتها كاملــة فــي مواجهــة الجائحــة، وتحــاول كل 

منهمــا اســتقطاب أكبــر قــدر مــن املســاعدات األجنبيــة ملواجهــة تف�شــي 

بيــن  االتهامــات  وتبــادل  الفضائــح  تكــرار  لكــن  وتداعياتهــا.  الجائحــة 

الســلطات اليمنيــة مــن جهــة واملنظمــات الدوليــة مــن جهــة أخــرى تســبب 

فــي شــحة كبيــرة باملنــح واملســاعدات املقدمــة لليمــن ملواجهــة الجائحــة.

فرغــم شــحة التمويــالت املخصصــة ملواجهــة كورونــا فــي اليمــن إال أنــه 

 عجــز الجهــات املختصــة املحليــة واملنظمــات الدوليــة فــي 
ً
ينكشــف جليــا

الحــد مــن الفســاد فــي برامــج اإلنفــاق ملواجهــة الجائحــة.

واضحــة  واســتراتيجيات  خطــط  وجــود  وعــدم  الشــفافية  انعــدام 

للشفافية ومكافحة الفساد لدى األجهزة الحكومية واملنظمات الدولية 

العاملة في اليمن يجعلها عاجزة عن الحد من تف�شــي الفســاد في خطط 

وبرامــج مواجهــة تف�شــي جائحــة كوفيــد 19 واألوبئــة بشــكل عــام، وهــذا 

هــو أحــد األســباب الرئيســية لعــدم قدرتهــا فــي إيقــاف تف�شــي أوبئــة كانــت 

قــد اختفــت مــن اليمــن ســابقا، كالكوليــرا وشــلل األطفــال واملالريــا وغيرهــا 

والتــي عــادت لالنتشــار مــن جديــد خــالل ســنوات الحــرب.

إذا لم يتم االهتمام بهذه املشكلة بجدية من قبل السلطات في اليمن 

وفــروع املنظمــات الدوليــة، وإيجــاد حلــول للتعامــل معهــا؛ فــإن الشــعب 

اليمنــي ســيواجه فــي الفتــرة القادمــة تف�شــي املزيــد مــن األوبئــة -بمــا فــي ذلــك 

كوفيــد19- -بمعــدالت أكثــر خطــورة، وبمســاعدات ومنــح خارجيــة أقــل 

بكثير.
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قائمة المراجع:

أوJ: المراجع العربية

· االتحاد العالمي ملكافحة الفساد، الجريمة والفساد والفيروس التاجي، 24 مارس/ أذار 2020، 

/https://www.occrp.org/en/coronavirus

 لعملياته في اليمن«، 
ً
 جزئيا

ً
·األمم املتحدة: برنامج األغذية العالمي،« برنامج األغذية العالمي يبدأ تعليقا

رومــا 20 يونيــو 2019م،

https://ar.wfp.org/news/wfp-begins-partial-suspension-of-aid-in-yemen-ar 

https://www. ،البريــد اليمنــي، إعــالن اســتقبال التبرعــات الخاصــة ملواجهــة كورونــا، 7 إبريــل 2020م ·

facebook.com/postyemen/photos/a.670894259656255/2845797462165913

· الشرق األوسط ، » »إتاوات« االنقالبيين بذريعة »كورونا« تتجه صوب محافظة إب« ، تقرير 

https://aawsat.com/home/article/2224441/% 2020 صحفي – صنعاء 9 إبريل/ نيسان

C2%AB%D8%A5%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA%C2%BB-%D8
%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8
A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-
%C2%AB%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%C2%BB-
%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D9%85%
D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A5%D8%A8

· اليمــن، وزارة الصحــة العامــة، صنعــاء، وزارة الصحــة تصــدر بيــان هــام عــن جائحــة كورونــا، 29 مايــو 

 http://moh.gov.ye/news_details.aspx?id=219 ،2020م

·بعثة االتحاد األوربي في اليمن،

https://twitter.com/EUinYemen/status/1262089599398150146/photo/1 

لجائحــة  االســتجابة  جهــود  لدعــم  حيــوي  تمويــل  بتقديــم  تلتــزم  اليابــان  حكومــة   ·

https://www.   ،2020 يونيــو   / حزيــران   10، اليونيســيف  اليمــن،  فــي  كوفيــد19- 

un i c e f . o r g / y emen/a r /%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9 -

% D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 9 % 8 A % D 8 % A 7 % D 8 % A 8 % D 8 % A 7 % D 9 % 8 6 -



24

%D8%AA%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D8%AA%D9%82
%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-
%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-
%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%A
A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%
AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%

8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9
%81%D9%8A%D8%A9?fbclid=IwAR26_KTnll7MJSY_FzdISh2P6BN-L8vu6B73PF4UPY-

HyZJTyGBkzI2u_dx4

· راديــو ألــوان إف إم، برنامــج الفرصــة املســابقاتي للموســم الخامــس، الحلقــة 20، 13 مايــو/ أيــار 2020، 

https://www.facebook.com/alwan.fm/videos/1163183047359511

موقــع املجتمــع املدنــي فــي دائــرة مكافحــة الفســاد بمرحلــة الصــراع الحاليــة باليمــن  طاهــر الهاتــف.   ·

، ورشــة عمــل  ،أولويــات مكافحــة الفســاد فــي ظــل الوضــع الراهــن الــذي تمــر بــه بالدنــا، الهيئــة الوطنيــة 

2018https://drive.google.com/file/ ديســمبر   9-10  - صنعــاء   الفســاد،  ملكافحــة  العليــا 

d/1MK25GAr2SW0lw78qj09qo2em-_XEWwk7/view?fbclid=IwAR0POvj-EDXw-ZLl-
biQAJIm7MjegZE6Q_FWgm0F6ymXSvN62FHlISlKM3gw

· طلــب الحصــول علــى معلومــات – املــوارد ومشــتريات الســلع والخدمــات املخصصــة للتصــدي لجائحــة 

كورونــا فــي اليمــن، منظمــة أوتــاد ملكافحــة الفســاد، مذكــرات رســمية »، موجهــة إلــى: وزارة الصحــة العامــة 

وثمانيــة آخــرون بأرقــام )1/9-73(، 9 مايــو/ آيــار 2020

https://www.bbc.com/ ،نوال املقحفي، اليمن: فيروس كورونا في منطقة حرب ،BBC Arabic قناة ·

arabic/middleeast-55302465

· »لــن نصمــت...« حملــة إلكترونيــة لكشــف فســاد املنظمــات وتالعبهــا بأمــوال املانحيــن، املصــدر: 11 يونيــو 

https://almasdaronline.com/articles/195438 ،2020

https://www.mda-press. 2020 مــدى بــرس، اســتقالة لتأكيــد الفشــل، تقريــر صحفــي، تعــز3- مايــو ·

.net/news/7966

· مســاعدات ســعودية لليمــن بقيمــة 3.5 مليــون دوالر ملواجهــة كورونــا ، العربيــة : ، 20 مايــو/ أيــار 2020 

https://www.alarabiya.net/ar/coronavirus/2020/03/20/-%D9%85%D8%B3%D8%،

A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%
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D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%-
82%D9%8A%D9%85%D8%A9-3-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-
%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7
%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7

· مكتب منســق األمم املتحدة املقيم  ومنســق الشــئون اإلنســانية في اليمن، بيان رســمي: وزارة الصحة في 

https://reliefweb.  ،2020 عــدن تأكــد أول إصابــة بفيــروس كورونــا )كوفيــد19-( فــي اليمــن، 10 إبريــل

int/sites/reliefweb.int/files/resources/The%20Ministry%20of%20Health%20in%20

Aden%20confirms%20the%20first%20case%20of%20COVID-19%20in%20Yemen%20

 ،[AR].pdf

· منحــة جديــدة بقيمــة 26.9 مليــون دوالر إلــى اليمــن لتمويــل أنشــطة االســتجابة الطارئــة املرتبطــة بتف�شــي 

https://www.al- ،2020 2 إبريــل/ نيســان  فيــروس كورونــا، البنــك الدولــي، بيــان صحفــي، واشــنطن،
bankaldawli.org/ar/news/press-release/2020/04/02/new-us269-million-grant-for-ye-
men-to-fund-emergency-response-activities-related-to-coronavirus-covid-19-out-

break?cid=mena_fb_mena_ar_ext

· منظمــة أوتــاد ملكافحــة الفســاد، البريــد املرســل إلــى مكتــب منظمــة أطبــاء بــال حــدود فــي اليمــن، فيســبوك 

ماســنجر، صنعــاء 20 مايــو 2020 

https://www.facebook. ،2018 منظمــة أوتــاد ملكافحــة الفســاد، حملــة #أيــن الفلــوس، ،18 إبريــل ·

 com/photo/?fbid=2197361373663692&set=pcb.2197361593663670

· مؤتمــر املانحيــن لليمــن: خيبــة أمــل مــن فشــل التجمــع الــذي اســتضافته الســعودية فــي جمــع التمويــل 

https://www.bbc.com/arabic/media-52903807  ،2020 يوليــو  حزيــران/   BBC،3 املطلــوب، 

· هشام الزيادي، »دور املنظمات الدولية في القطاع التعليمي باليمن خالل حرب ٢٠١٤« رسالة ماجستير 

في العالقات الدولية جامعة اسطنبول آيدن – تركيا، يناير 2019م

· وزارة الخارجيــة البريطانيــة -اململكــة املتحــدة تدعــو إلــى اتخــاذ إجــراءات صارمــة فــي اليمــن مــع وصــول عــدد 

https://www.gov.uk/government/news/ ،2020 اإلصابات بفيروس كورونا إلى مليون، 18 يونيو

 uk-calls-for-drastic-action-in-yemen-as-coronavirus-infections-reach-one-million

· ويــن الفلــوس، قنــاة الحــدث: حملــة يمنيــة ملعرفــة مصيــر أمــوال املســاعدات، تقريــر إخبــاري، 22إبريــل/ 

https://www.youtube.com/watch?v=K1tmG-jT068  ،2019 نيســان 
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ثانيا: المراجع اIJجنبية

· A TIPPING POINT FOR YEMEN’S HEALTH SYSTEM: THE IMPACT OF COVID-19 

IN A FRAGILE STATE, Med Global, July 2020, https://medglobal.org/wp-content/

uploads/2020/07/A-Tipping-Point-for-Yemen%E2%80%99s-Health-System072020.pdf

· Associated Press News، UN probes corruption in its own agencies in Yemen aid 

effort، August 5, 2019، https://apnews.com/dcf8914d99af49ef902c56c84823e30c

ثالثا: المقاب_ت
· األهدل، الدكتور حسن مقبولي، مقابلة هاتفية -رئيس اللجنة العليا ملواجهة كورونا في حكومة صنعاء، 

10 مايو 2020

·الشــوافي، أكــرم، مقابلــة أون اليــن، – الحاصــل علــى لقــب شــخصية العــام للنزاهــة ومكافحــة الفســاد فــي 

اليمــن للعــام 2020، رئيــس مؤسســة شــباب شــفافية وبنــاء، تعــز، 1 مايــو/ أيــار 2020

· العقبــي، عــادل، مديــر عــام اإلدارة العامــة للمجتمــع املدنــي بالهيئــة العليــا ملكافحــة الفســاد بصنعــاء، 

2020م. يونيــو   29 مقابلــة هاتفيــة، 

· هاشــم، أزل. مديــر عــام اإلدارة العامــة للرقابــة الوقائيــة بالهيئــة الوطنيــة العليــا ملكافحــة الفســاد، مقابلــة 

مفتوحــة، صنعــاء، 25 ديســمبر 2020م.
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