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  واإلداريالفساد المالي 

 وذجاـنمأة ـيـنـمـالحالة الي

 
 
 

 *سعيد عبد المومن أنعم
 
 

 توطئـــه:
 

السلطة العامة استغالل  سؤمن خالل الفساد ظاهرة كونية حيث يسعى البعض  عتبري     

تقل فيي أي مجتمي   أوخاصة، وتزداد حدة هذه الظاهرة  حصول على مكاسبال من اجل

 إلييى باإلضييافةعلييى الجمييي ،  وتنفيييذها الشيي نبييالقوانين المرتبطيية ب ييذا  بقييدر اتلتييزام

   0يمر ب ا أي مجتم   التيالظروف والمعطيات 

للدولة والقطاعات  اإلداريوتعتبر ظاهرة الفساد في اليمن والتي أنتشرت في الج از    

مين فبجانب سعى البعض للحصول على مكاسيب خاصية  ،الظواهر التابعة ل ا من أخطر

غيير المشيروو وب رصير  ءثرااستغالل السلطة العامة، ف ن البعض األخر يسعى لإل وءس

الخ، مما يجعيل 000وأهدار الورت  واإلهمالالطرق، كما تنتشر ظواهر أخرى كالتسيب 

ليم ييتم ذليس بسيرعة ووفي   إذايصعب وض  الحلول ل ا  خطيرا مرضا  من هذه الظاهرة 

    .خطة منظمة

، وأميراض الج ياز وأثياره اإلداريمف يوم الفسياد  إليىالدراسية وسوف نتطرق في هذه 

  .في اليمن اإلداري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اويات_ صنعاء* رئيس النقابة العامة للنفط والتعدين والكيم
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 وأثاره اإلداريالفساد  مف وم-األول: المبحث 

 وأشكاله مف وم الفساد

 
يعيرف الفسيياد لغية ب نييه نقييض الصييالخ، وهيو ميي خوذ مين الفعييل فسيد ويفسييد فسييادا    

محكيم كتابيه  يأنا والله تعالى يقول في أفسدته ،أنفسدوفسودا ف و فاسيد وفسيد وتيقال 

 األرض ييسييعون فيي أراد لييه،مفعييول  ألنييهنصييب فسييادا  فسييادا" األرض ي"ويسييعون فيي

حتيى استعصيى علييه، والمفسيدة خيالف  إلييهأسياء  إذاالسيلطان رائيدة  وستفسدللفساد، 

 (1)المصلحة، واتستفساد خالف اتستصالخ 

الفساد يعنى ارتباط عدم الصالخ أو الفساد بالج از أو المنظمة  ظبلف اإلداريوارتباط     

 .وحدةاتدارية أو ال

ورد تعددت المناهج الفكرية التي عملت على ف م وتحليل الفساد، فمين النظيام القيديم    

فقدان السلطة  ييتمثل ف اإلداريالذي يؤكد على النظام القيمى الذي يشير إلى أن الفساد 

اليذي  ناليوظيفيي، إلى م نجية عاف فاعلية عمل األج زة الحكوميةالقيمية مما يعنى اض

ج از  أي فياتنحراف عن رواعد العمل المتلزمة  ين الفساد اتدارى يتمثل فيشير إلى أ

اليذي أشيار إليى أن الفسياد اتدارى يمكين أن ي خيذ  نالوظيفييبعد  ، إلى من اج ماداريإ

طابعييا نظميييا وليييس مجييرد ظييواهر فردييية، وبالنسييبة لليينظم القانونييية ف ييو التيي ثير غييير 

 .القرارات العامة فيالمشروو 

عين هدفييه  الحكيومييعيرف ب نيه النشياطات التيي تيؤدى إليى حيرف الج ياز اتدارى و   

لصالح أهداف خاصة بدت عين اتسيتجابة لطلبيات الجم يور العامية سيواء كيان  الرسمي

 (2) جماعيذلس بصفة متجددة ومستمرة أو ب سلوب فردى أو 

 102م ص 1991عيام  اليدوليتقرير بنس التنميية الصيادر عين البنيس  يوجاء ف 

 (3)ب ن الفساد هو سؤ استغالل السلطة العامة من اجل الحصول على مكاسب خاصة 

حياول الحصيول عليى  فيذذاوزيادة الدخل يمثل أهم المكاسب للعامل أو الموظف،  

الفسياد، أو نيوو مين أنيواو  إعميالدائرة نطياق ممارسية  يأكثر مما هو محدد له دخل ف
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ير المشروعة التي ت دف إلى تحقيي  مصيالح الفساد، وعرف الفساد ب نه الممارسات غ

المجتمي ، سيواء  يأو فئوية على حسياب المصيالح العامية في، خاصة شخصية أو حزبية

 (4) .تمت بصورة عشوائية، أو منظمة، سرية، أم علنية، فردية أم جماعية

 
فتيرات  يوت يقتصر انتشار الفسياد عليى مجتمعيات أو وحيدات أو منظميات معينية، في   

وزمنية م  اختالف سعة انتشياره واسيتفحاله مين  إنسانيةفالفساد ظاهرة  معينة،زمنية 

الظيروف والمعطييات التيي يمير ب يا  الرئيسيمجتم  إلى أخر، ومن زمن إلى أخر سببه 

، طبقيا باإلعيدامالقديم، اليذي كيان يعاريب عليى الرشيوة  اليونانيالمجتم   ففيالمجتم ، 

كيان يجيزى عليى ارتشيائه  المرتشيين إاط بقوليه أنتقيدها سيقر والتيلبعض التشريعات 

 (5) المناصب العسكرية والسياسية يف بالترري

" عيين تفشييى ابتييزاز 1003-1551انجلتييرا الملكيية اليزبيييث " يورييد تغاضييت فيي 

الوظائف الرسمية كعذر ل ا عن عدم زيادة الرواتب، ومن صيور الفسياد أن  يف األموال

جنييه سينويا عيالوة عليى راتبيه حييث  10000أمين صندوق الحرب كيان يحصيل عليى 

جيبيه ويبيي   يريوائم الجييو ويضي  مخصصيات م في يالجنيود الميوتى في ب سيماءيحتفظ 

 (0)المالبس المخصصة ل م 

عصير الن ضية وكانيت سيمعة  فييايطالييا  يفيالدوائر الحكوميية  يفوعم الفساد  

 والرشوة.  اإلداريالمحاكم سيئة لكثرة مافي ا من صور للفساد 

رأييه ريابال للرشيوة  يفي أنس نان لويس الراب  عشر ملس فرنسا يعتقد أن كل وك

 0ع ده يمما يدل على انتشار الفساد ف

يسمح ل ا القانون بدف  الرشياوى للحصيول عليى الصيفقات  األوروبيةن الشركات وأل   

وخصييم ا ميين الضييرائب المسييتحقة علي يا فقييد أدى ذلييس إلييى تضييرر الشييركات  األجنبيية

 (1)، فالقانون اتمريكى يعتبر دف  الرشاوى جريمة يعارب علي ا القانون يةاألمريك

  :اإلداريالفساد  أنواو

الفسييياد اتدارى أنيييواو ودرجيييات وصيييور متعيييددة فمنيييه المقبيييول مييين جم يييور 

المتعاملين والموظفين كعدم اسيتعادة فيارق المبليي بيين الميدفوو والمسيتح  عنيد سيداد 
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وتيحضى  اإلطرافالذي رد يحضى برضى أحد  األخرلنوو رسم معين، نظرا لض لته، وا

 0معاملة معينة إلنجازالجم ور على دف  رشوة  ك حبار األخربرضى الطرف 

والفساد الناتج عن ممارسة العمل وف  طرق مثل سوء استخدام الروتين كالمماطلية أو 

أو بممارسيية  واألنظمييةوالمبييررات أو المخالفيية للقييوانين والتشييريعات  األعييذاراختييراو 

العاميية، أو وفقييا لل ييدف ميين الفسيياد  األعمييالغييير  يفييالصييالحيات الممنوحيية للوظيفيية 

 إغييراضج ييود المرؤوسييين" لتحقييي   -ال يياتف -العاميية "السيييارات األمييوالك سييتخدام 

ذو عالرية كيا تهيل واتريارب واتصيدراء أو للحصيول عليى  أشيخاص إلفادةشخصية أو 

 0زوير أو السررة العامةباتحتيال أو الت يدخل اضاف

وينتشر الفساد من القيادات الفاسدة إليى التيابعين وتتزاييد حدتيه بتزاييد اسيتثناء 

 الييذاتي والتنياميبعيض ممين يقوميون بيه أو ممارسييه مين طائلية المسيئولية القانونيية، 

 0إلى أخرى إداريةوانتشاره من منظومة  النظميللفساد 

هيكلية وريمية وارتصادية  ألسبابية أو حضرية وسياس أسبابوللفساد اتدارى 

 (1)بيولوجية وفيزيولوجية واجتماعية وأسباب مركبه  ألسبابأو 

 إلي ياوالمرتبات فقد أوضحت اتستنتاجات التي تيم التوصيل  األجوروعن عالرة  

عيين عالريية الفسيياد اتدارى بالخصييائص الفردييية  أجييراءهميين خييالل البحييث الييذي تييم 

ومنظمات ا أن اليذكور مين الميوظفين أكثير ارتكابيا لجيرائم  حكومةال لموظفيوالتنظيمية 

لليذكور  اتجتمياعيذلس الدور  إلي ايعزى  التي األسبابالفساد اتدارى من اتناث وأهم 

أن ليم يكين الكليى لتكياليف معيشية  األكبيرمجتمعاتنا الذي يفترض في م تحمل القسيم  يف

مقارنيية بالرجييل كمييا أن الم نيييين ميين  جييوراأل، وان المييرأة تت ييتم كثيييرا لقليية األسييرة

يين ويرج  ذلس إلى اتلتزام بالمعايير نالموظفين أرل ارتكابا لجرائم الفساد من غير الم 

الذي يفترض مستوى دخل للم نيين أعلى منيه  اترتصاديإلى العامل  باإلضافةالم نية 

 (9)لغير الم نيين 
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 :أثـــار الفساد

التعارض والتنارض بين  خفيفت يفدورا ايجابيا  اإلداريأن للفساد  يشير البعض إلى    

ويعميييل عليييى زييييادة  ،اإلداريالج ييياز  يفييي الرسيييميالقييييم اتجتماعيييية ورواعيييد العميييل 

 (10)نظم العمل  يللتحوتت ف التدريجيويساعد على التطبي   المشاركات،

 :يهولكن للفساد أثار سلبية ضاره 

رواعييد  إضييعافالفسيياد يييؤدى إلييى  فانتشيياردوليية وأج زت ييا ال بمصددداةية ضييرارات-1 

 األضيييرارالرسيييمية مميييا ييييؤدى إليييى  ألهدافيييهالعميييل الرسيييمية والحيلولييية دون تحقيييي  

وضعف الثقة ب ا من ربل جم ور المتعاملين، كما أن اتساو  اإلداريةبمصدارية األج زة 

إلييى فشييل النظييام  يضييالييذي يف األميير اإلداريييةدائييرة الفسيياد يييؤدى إلييى ضييعف ال ياكييل 

نائييب رئيييس جمعييية الصييناعيين  اكييد تطبييي  ضييريبة المبيعيياتوبشيي ن ، (11) اإلداري

هيو ضيعف القيدرات الجبائيية  بالدنيا يأن المشيكلة الكبيرى فياليمنيين محمد عبده سعيد 

بية األميير الييذي يخشييى أن يفييتح تطبييي  هييذه المنظميية والحديثيية لييدى األج ييزة الضييري

الضييريبة مجييات واسييعا وأبوابييا جديييدة أخييرى للممارسييات الفاسييدة واتبتييزاز والتالعييب 

باعتبييار أن القييدرات الحالييية البشييرية والتنظيمييية والفنييية محييددة وضييرب مييثال بقيييام 

 الضيريبيد الحكومة بذلغاء ضريبة الدمغة ليس بسبب استغناء الحكومة عين هيذا اإلييرا

 .وإنما بسبب اإلشكاليات والمالبسات التي كانت تظ ر عند التطبي "

 االةتصادي: النمو  فإضعا التنمية،عمليات  إعاةة-2

 يب نييه فيي 102م ص 1991عييام  الييدوليتقرييير التنمييية الصييادر عيين البنييس  يجيياء فيي

مسئوت رئيسيا من ستون دولة نامية حول معورات التنميية  150حديث لقرابة  استبيان

هيو أكبير معيوق للتنميية فالفسياد سيلوس ضيار  لمياليواأن الفسياد اتدارى  اإلجابةكانت 

 0واتختالل ومؤد إلى اتضطراب 

 والمياليكما تشير الكثيير مين الدراسيات النظريية والتطبيقيية إليى أن للفسياد اتدارى    

ومين ذليس خفيض معيدتت اتسيتثمار ومين ثيم خفيض  ،اترتصياديالنمو  يأثارا سلبية ف

ما يرافي  الفسياد اتدارى يف ،اترتصاديدل النمو تخفيض مع وبالتاليحجم الطلب الكلى 

نوعا من الضرائب مما  األعمالمن دف  للرشاوى المادية والعينية يمثل لكثير من رجال 

وتشير بعض الدراسات  ،الدول التي يوجد في ا الفساد ييدفع م إلى تقليل استثمارات م ف

كل من معدل اتستثمار ودخل  يالتطبيقية التي حاولت دراسة حجم أثر الفساد اتدارى ف

" حيث أن صفر هو أعلى معدل  0 -4الفرد إلى أن انخفاض مؤشر الفساد اتدارى من 

معييدتت  فييي %4للفسيياد وخمسيية عشيير أرييل معييدل للفسيياد "يييؤدى إلييى زيييادة رييدرها 

 (12)لدخل الفرد السنويالنمو  في %0.5اتستثمار و
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 األضييرارد داخييل المجتميي  يييؤدى إلييى الفسييا فانتشييار السياسييياتسييتقرار  إضييعاف-3

عيام  الشماليالشطر  يالتي أدت إلى ان يار النظام ف األسبابفمن  ،السياسيباتستقرار 

اترتصادية وتيدنى مسيتوى اليدخل  األوضاوم ونجاخ الحركة التصحيحية تدهور 1913

علييى كييل  األوضيياووالصييراو داخييل النخبيية الحاكميية وفسيياد اإلدارة وتسييلط ا وتييردى 

غير مكترث بما يحدث ويركيز عليى  العاديالتي جعلت المواطن  األوضاو وهي، ألوجها

اى رد فعل  أحدث يالنظام ف أرام اهمومه ومشاكله اليومية، كما فشلت المؤسسات إلى 

 .(13)وتحريس الجماهير

مجلس النواب بعيد انتخابيات ابرييل  إلىم المقدم 2003وفي البرنامج العام للحكومة    

البنييد الخييامس بعنييوان اجتثيياث بييؤر وهييدم بنيياءات الفسيياد واترهيياب فييي  م فييي2003

السياسيي واألمين  اتسيتقرارن إ) :يلي المجتم  والمؤسسات المختلفة يورد البرنامج ما

حييث  واتجتماعيية اترتصياديةمنظومة مترابطة تؤثر عليى التنميية  اتجتماعيوالسالم 

كيان  وإذا، ات التيي تواج  يا هيذه المنظوميةأهيم التحيدي واإلرهابتشكل ظاهرتا الفساد 

واتجتميياعي، ويشييكل  واترتصييادييشييكل تقويضييس ألسييس البنيييان السياسييي  اإلرهيياب

والقيمي، فان هناس عالرة وثيقة بين اترهاب والفساد  األخالريصورة من صور الفساد 

فيان  تتمثل فيي المقاصيد الراميية ألضيعاف الدولية وشيل حركت يا والغياء دورهيا، وعلييه

المفسييدين واترهييابين يعملييون بعقلييية واحييدة هييي رفييض النظييام والقييانون واتسييت تار 

 (14)(به

طبقيية تعمييل علييى نشيير ا لفسيياد بغييرض تحقييي  مصييالح ا الخاصيية حيييث يفقييد  إيجيياد-4

الج از اتدارى كيانه لصالح المنظومات الفاسده بداخله عند انتشار الفساد ويتم تحويله 

 (15)اصة بدت عن المصلحة العامة لتحقي  مصالح ا الخ

أكبير عيدد ممكين مين األج يزة  يفالمستفيدون من الفساد يعملون على نشر الفساد في   

ذلييس عييدم المحاسييبة والمسيي لة القانونييية بغييرض  يوالمؤسسييات الحكومييية يييدعم م فيي

تتعارض م  مصالح المجتم  فلقد اثبتت ظاهرة اغيراق  والتيتحقي  المصالح الخاصة 

يقوميون بشيراء اليذمم  ،اليمنية أن الم ربين ولغياب تطبي  التشريعات النافيذة األسواق

المختصيية  اإلطييرافبغيرض تسيي يل دخيول البضييائ  الم ربية ويغييض الطيرف عن ييا مين 

تصريف ا دون خوف من  بذعادةبمكافحة الت ريب كما أن باعة الجملة والتجزئة يقومون 

 0(10)المس لة القانونية
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 األميرهامة ويؤثر على المنتجات الوطنية وهيو  إيراداتخزينة العامة الذي يفقد ال األمر

وغيرها من الرسوم وريمة الخدمات  واألورافالحكومية من الزكاة  اإليراداتالذي يطال 

 الحكومية كالك رباء 

المقدمة للجم ور وهيذا نتيجية مين نتيائج  واإلنتاجيةالخدمية  األنشطةتدنى مستوى  -5

مستشفيات مدينة عدن الحكوميية أظ يرت  ألوضاودراسة ميدانية  فيف ،اإلداريالفساد 

 األدنييىتكيياد تكيون دون المسييتوى أو الحييد  األجييورنتيائج المسييح واتستقصيياء أن نظيام 

تيؤدى أو أدت إليى تيدنى مسيتوى تقيديم  التيي األسيبابأهيم  نفميم نة الطب،  لممارسي

ا كما يؤكد ذوى العالرية أى المستشفيات بوجه عام والعينة خصوص يالخدمات الطبية ف

والمرتبيات وكيذلس نظيام الحيوافز الماديية والمعنويية مميا  األجيورإلى عدم حافزية نظيام 

إلى اتهتمام بعيادات م الخاصة واضعاف اهتمام م بالمرضى الواصلين إلى  األطباءيدف  

الييذي ييينعكس سييلبا علييى سييمعة الخدميية الطبييية وسييمعة  األمييرالمستشييفيات الحكومييية 

 0لمستشفى ذاتها

والمرتبيات يتناسيب مي   لألجورنظام جديد  إررارتوصية البحث ضرورة  يورد جاء ف   

 (11)مجزيا أجراأهمية الم نة وسنوات ا الدراسية وخطورت ا وأن يكون 

إليى اختفياء نظيام تقيييم  اإلداريييؤدى الفسياد ، تقسيم الواجبيات بيين العياملين تغيير-0

جديدة تقوم على الوتء  أسسإلى  ةوالكفاءلخبرة الفنية العمل على أساس التخصص وا

والقدرة عليى توجييه نشياط وميوارد الج ياز اتدارى بميا يخيدم منظوميات الفسياد ويحيل 

واحترام اتختصاصيات والسيلطات كميا  ال رميمنط  القوة وروة المورف عن التسلسل 

 األميوالاسيتخدام وهيذا ييؤدى إليى سيوء ، (11)الرسيمييؤدى إلى تعطيل نظيام اتتصيال 

 0التكاليف  العامة وزيادة

  :اليمن في اإلداريأمراض الج از 

عدييييدة  إداريييية إميييراضمخيييتلط مييين والقطييياعين العيييام وال اإلداريالج ييياز  ييعيييان   

سييتطي  وصييف ا سييوى بييالخطيرة التييي تجيياوزت حييدود الجييرائم التييي يعارييب علي ييا وتن

اجة التي تدف  صياحب ا إليى محاولية تبريير القانون وذلس ترتباط ا بنوو من الفقر والح

أخيرى مين الفسياد  أنيواوانتشيار  إليى باإلضيافةإجراميية،  أفعيالبه مين  مما يقو وإباحة

الورت، وهو ماسنعرض  وإهدار واإلهمالتعالرة ل ا بتحقي  مكاسب شخصية كالتسيب 
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 اإلداريز فيي الج يا انتشيرتالتيي  اإلدارييةتحقا له من خالل صور الفساد اواتمراض 

 .والقطاعين العام والمختلط

ودددة وتدددرد ةلمدددة وسددداد يول مدددرا ودددة برندددام  الح ومدددة الم دددر مددد  م لدددس الندددوا     

م اورد 1/1/4005م، ةما أن برنام  الح ومة الم ر م  م لس النوا  وة 54/6/5991

 (19)0طارئة والذي اعتبر ة ضية ومش لة، وليس أزمةبعنوان اجتثاث الفساد  مست ال بندا

م بعد انتخابات 4002وة العام  ةدمته للبرلمان الذيالبرنام  العام  وةوتؤةد الح ومة   

ن مد  ةصدور ودة  هوأسدبابه وبيتتد هعدللفساد منابم على أن 4002ابريل  وهدو يمثدل يليًدا

 أيدر وم  ضعف النفوس وهشاشة ال يم الخيرا وة بعض الناس تدارا  تاراالدوله  إلية

حسا  النظام  المشروع وعلىة والوصولية تح ي ا لل سب غير وم  نشؤ نزعة االنتهازي

 .وح وةهم اآليري وال انون ومصالح 

يدنممس ودة كلدل العديدد مد  المنتفعدي  وتتفاعدل عوامدل ةثيدرا  بأندهوتعترف الح ومدة    

 (20) ورعية مختلفة واجتماعية وث اواتوتتدايل مصالح مباشرا وغير مباشرا اةتصادية 

 اإلدارية: مرا اإلوأهم صور هذه 

 ايتالس المال العام -5

يدتم اسدتنزاوها  ايجنبيدةول ية م  الرياالت والعمالت  أرةامع   رسمةوةد ةشف ت رير   

ال ًداعي   ةةثيدر مد  أجهدزا الدولدة ود ةةل عام بسبب المخالفات المالية التدة ترت دب ود

وان هدذا الضدرر  ،للرةابة والمحاسبة المرةزيالعام والمختلط والمشمولة برةابة ال هاز 

مليدار ريدال  25م 4005-5991 مخالفدات جسديمة ت داوز يدالل الفتدرا الذي ترتدب عد 

إلى مبالغ صميرا بالمارك  ةماليي  ي  يابانى اضاو 2مليون دوالر وأةثر م   44وةرابة 

 يورد أشار رئيس الجم ورية علي عبد الله صالح ف، (45) اإلسترلينةااللمانى وال نيه 

إليى أن كيوادر  خطابه امام اللقاء السنوي لقيادات الج از المركيزي للررابية والمحاسيبة

 وإمسياسذب الج از ينبغي أن تكون روية وجادة وتؤدى عمل ا بحزم وكفاءة، وان التذبي

 .رائمة أولئس المتالعبين والمفسدين يالعصا من النصف غير مقبول ويندرج ف

تنفيدذ مشدروع  ناءإثريال  6ر001ر000تم رصدها منها ايتالس مبلغ  أير وحاالت   

م 5994عدام  ةالمؤسسات و إحد  ةالمًارات وبعض المبالغ المختلسة و إحد مراوق 

وغيرها م  االيتالسات التدة  ،وغيرها، (44)ريال  5ر060ر252ةدرت طب ا للت رير بـ 

 .ستمراراترصد ب
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 :الوظيفةاالزدواج  -4

وجود ررابة فعاله من  وعدم الرسميبالعمل وبالدوام  حقيقينتيجة لعدم وجود التزام     

كال من  يف اإلدارية لإلصالحات األوليةالمختصة فقد أظ رت النتائج  واإلداراتاألج زة 

حالييية ازدواج  أليييفرطييياو التعلييييم ورطييياو الخدمييية المدنيييية وجيييود خمسييية وعشيييرين 

 (23)وظيفي

والوظيائف الوهميية بليي ثمانيية  اليوظيفيولكن ماتم التعامل معيه مين حياتت اتزدواج  

 .(24)وتسعمائة واحدة عشر حالة فقط  أتف

 :المحسوبيـــة -2

 ليذويالدول المختلفية ومن يا الييمن ظياهرة المحابياة والمحسيوبية  أج زة يتنشر ف     

تتم اثناء تنفيذ القوانين أو خالل القيام  والتيالمكانة  ذويالجاه والسلطان وغيرهم من 

الوار  العملي لمن لديه جاه  يظة ذلس فويعد ذلس من اشكال الفساد ويمكن مالح ،بالعمل

أو سلطان أو له رريب ذو نفوذ ومكانة حزبيية أو ربليية أو ماديية مميا ييؤدى إليى تقيديم 

 .(25)التي تقدم ا الدولة األنشطةمعظم  يصاحب القوة على صاحب الح  ف

 وكذلس ظياهرة الفسياد والحكومي السياسيظاهرة عدم اتستقرار  إنكما يمكن القول    

سلبية عديدة ومن أهم ا تعطيل برامج وخطيط  أثارواتدارى حيث نتج عن ما  السياسي

السلطة السياسية وانتشيار المحسيوبية والمجاملية مميا  يالتنمية وزعزعة ثقة الشعب ف

 إعيدادكيفء وفعيال ريادر عليى  أداريج ياز  إليجيادال ادفة  اإلداريةعطل ج ود التنمية 

 0(20) الشاملةوتنفيذ خطط التنمية 

 الرشـــوا: -2

عمدل أو لالمتنداع  يداءعلى الموظف م  عًايا أو مزايا أو وعد بها   ما يعرهى ةل و

التة يعانى منهدا  اإلمرا وهى تعتبر م  أيًر  ،(41)بواجبات الوظيفة  أيالالع  عمل 

الدولة وتفسد الموظف مما ي عله يف ر  ةو ايعمالةًاع الخدمة المدنية وتؤثر على سير 

ل علددى تح يددق مصددالحه الشخصددية ويؤثرهددا علددى مصددالح المروددق الددذي يعمددل بدده ويعمدد

وةدد  ،ومصالح المتعاملي  ولم تعد ةاصرا على صمار الموظفي  أو كو  الدديل المحددود
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تنداول الرشدوا إلدى  أسدبا الديم   ةهذا الم دال ود ةبعض البحوث التة أجريت و أرجعت

الدديول  أصدحا الدولدة ول د   جهدزاأ ةالظروف االةتصادية وانخفا  ديل الموظدف ود

بالمواطندة  اإلحسداسوضعف  الث اوةالن تدنى المستو  ، أيضاالعالية يتناولون الرشوا 

تفشى  أسبا الوظيفة م   أيالةياتع   والتخلةالصالحة، يفض درجة الشعور باالنتماء 

 .(40) الشديد لألسفظاهرا الرشوا وةد اصبحت ةلمة حق ال ات أمر متعارف عليه 

 العامة: ايموالعدم ةفاءا تحصيل  -1

أهدار ح وق الدولة ل اء الحصول على م ابل هو ةًعا أةل  اإلداريم  مظاهر الفساد     

ماتحصدله الخزيندة العامدة مد   ضدالة رمدا يفسدوهدو  الدولدة،ب ثير مما يهددر مد  ح دوق 

 .(49) لايةعليها على  لألنفاقالضرائب وعدم ةفاية ماتحصله المؤسسات االةتصادية 

 اإليددراداتم أةددل مدد  99-95الزةدداا المحصددلة وعددال للفتددرا  إيددرادات إجمددالةوةانددت    

بالسدالب  %42ر1م ثدم 90بالسالب لعدام  %40ر9الم درا حيث بلمت نسبة االنحراف 

م ويددل كلدل علدى ضدعف ةفداءا التحصديل 99لعدام  %51م وانخفضدت إلدى 5991لعام 

دودع الزةداا لمسدتح يها  ةرغبدة المدزةي  ود ضبط المتهربي  إلى جاندب إجراءاتوضعف 

 0(20)بأنفسهم 

ةما أن وجود آليدة ت ليديدة غيدر متًدورا ومواةبدة للواةدع ومتًلباتده تدؤثر ةثيدرا علدى    

يددة إمددام المددؤتمر أشددار رئدديس ال مهوروةددد ، (25) العامددة ايمددوالال دددرا علددى تحصدديل 

إلدى ضدرورا اعدادا  عشر ل يادات ال هداز المرةدزي للرةابدة والمحاسدبة الحاديالسنوي 

جباية الضرائب ومنها أسدلو  المت بلدي  للضدرائب  وةبعض ايساليب ال ديمة  وةالنظر 

 .وبخاصة ضرائب ال ات

 المرةزيوةد أورد ت رير الل نة المالية لم لس الشور  والمست اا م  ت ارير ال هاز    

 (24) :اآلتيةة والمحاسبة الحاالت للرةاب

الددذي يترتددب عليدده تددراةم  ايمددرالن ديددة إلددى البنددل أوال بددأول  اإليددراداتتوريددد  عدددم-أ   

إلى عدم اتخاك  باإلضاوةالصناديق وصعوبة تحصيلها  وأمناءالمدورات لد  المتحصلي  

 .ال انونية الالزمة اإلجراءات

العامدة السدنوية  اإليرادات ةإلى ن ص ةبير و مما أد  اإليراداتتحصيل  ةو ةصور-    

لدم يدتم متابعدة  اإليدراداتعلى مستو  معظم ال هات وةذا وجود متدأيرات مسدتح ة مد  

 .تحصيلها
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حيددث  االةتصدداديال ًدداع  ةالحسددابات المدينددة ودد أرصددداظدداهرا اسددتمرار تزايددد  –ج    

االت ممدا يشدير إلدى بعض الوحدات إلى متات الماليدي  مد  الريد ةو ايرصداوصلت هذه 

إلى ظهور أرصددا م مددا ومددورا  باإلضاوةوعدم ةفاءا أجهزا الرةابة  الترايةظاهرا 

 4 م  سنوات ساب ة لم يتم سدادها

 وددةعدددم ةيددام معظددم مندددوبى الصددرف بتوريددد الن ديددة مدد  مرت عددات المرتبددات  –د    

 0المواعيد المحددا ةانونا

ةثيددر مدد  المؤسسددات وشددرةات  ة  الفددائض ودديددتم تحصدديل نصدديب الح ومددة مددال -هددـ    

  0ال ًاع المختلط بالرغم أن ال ثير منها يح ق ارباحا صاوية

 الحتيال والتحايل والسرةة العامة:ا -6

غير ةانونية والحصدول علدى  وأجورويتم كلل بًرق عدا منها الحصول على مرتبات     

إلدى  أشدارف وةدد ع  أي وسيلة لتحسي  مستو  ديدل الموظد والبحثمساعدات وسلف 

للرةابة  المرةزيم  ت ارير ال هاز  والمست ااكلل ت رير الل نة المالية بم لس الشور  

 (22) :اآلتيةوالمحاسبة ومنها الحاالت 

دون سددند  اإلنفدداقمعينددة والصددرف منهددا لوجدده معددي  مدد  أوجدده  إيددرادات تخصدديص-أ   

 .ةانونة

لها اعتمادات  يغرا صروها  عاداوإحسابات ياصة  ةو اإليراداتجزء م   ت نيب-    

 الموازنة. وة

الصرف بالزيادا أو الت رار وبدون وجه حق وصرف بدالت بصدورا غيدر ةانونيدة  –ج   

 .اعمال أية نال يؤدووةذا صرف مرتبات لموظفي  

واستمرار صرف  أير صرف مرتبات لموظفي  من ولي  إلى جهات أو محاوظات  –د    

 .إلى جهات أير  مع البدالت رغم انتهاء وترات انتدابهممرتبات موظفي  منتدبي  

مرتبات ةاملة لموظفي  م ازي  دراسيا أو م ازي  بدون راتب أو مفصولي   صرف-هـ    

وصرف مبالغ إلى مرتبدات بعدض المدوظفي  دون وجده حدق لعددم  إضاوةمست يلي  أو  أو

ديالت أو التمييرات التدة مًاب ة ةشووات المرتبات مع الشهور الساب ة والتح ق م  التع

  .طرأت عليها
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 .صرف بدل ريف لموظفين تتنطب  علي م شروط هذا البدل –و     

غيير رانونيية بيدون وجيه حي  نتيجية عيدم سيالمة  إيجياراتصيرف مبيالي مقابيل  –ز    

  .احتساب وصرف بدل السفر والمواصالت وصرف مبالي ك بات ومساعدات دون وجه ح 

صييرف اتعتمييادات المخصصيية للميينح الدراسييية ممييا أدى إلييى  ءاتإجييرا يرصييور فيي –خ   

دراسيت م وازدواجيية الصيرف ليبعض الطيالب مين  أكمليوااستمرار صرف مستحقات لطيالب 

وكييذا عييدم تنزيييل مسييتحقات الطييالب الييذين تجيياوزوا  رييانونيبييدون مصييو   أكثييرج تييين أو 

الييدفاتر  فيييالمالييية  اقاألورالع ييد ميين  إثبيياتإلييى عييدم  إضييافةفتييرات الرسييوب المحييددة 

   .والسجالت

لجوء دواوين بعض الوزارات إليى سيحب مبيالي مين ميوارد أو موازنيات المؤسسيات  –ط   

الموازنيييات التقديريييية  إطيييارخيييارج  إغيييراضوالشيييركات وال يئيييات التابعييية ل يييا لمواج ييية 

 .المعتمدة

ين دون عييالج لييبعض المييوظف وإعانيياتصييرف مبييالي كبيييرة مقابييل مسيياعدات  ظيياهرة-ى   

 .وجود تقارير طبية رسمية تؤكده صحة الصرف

ميين القييروض لجيييوب الفسيياد وتماثييل تكيياليف مشييروعات البنييس  %50يييذهب  –س    

ولم يزد نسيبة مياتم تنفييذه مين مشياري   األخرىالدول  يثالثة اضعاف مثيلت ا ف الدولي

ذهييب  والبيياري %20علي ييا  اإلنفيياقولييم يتجيياوز  %10الخطيية الخمسييية اتولييى عيين

 .(34)لجيوب الفساد 

 واينظمة: مخالفة ال واني   -1

بمر  تح يدق مصدالح  واينظمةم  الشائع مخالفة ال واني  واللوائح  أصبحول د    

 0شخصية أو وتوية أو حزبية أو ةبلية

 المرةدزيمد  ت دارير ال هداز  المسدت ااوةد أورد ت رير الل نة المالية بم لس الشدور    

 (34)-هة: االت للرةابة والمحاسبة ح

بمدا  المرةدزيمباشدرا دون توسديط البندل  اإليدراداتبالصرف مد   بعض ال هات ةيام-أ   

 ." اإلداريوحدات ال ًاع  ةيعد مخالفا للدستور " و

دون سددند  اإلنفدداقمعينددة والصددرف منهددا لوجدده معددي  مدد  أوجدده  إيددرادات تخصدديص- 

 .ةانونة

 .ةانونةبدون سند  إيراداتور  وتحصيل  –ج   
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بموجب مستندات عادية ورصاصات غير رسيمية دون اسيتخدام  إيراداتتحصيل  –د    

 .القسائم الرسمية

 .المحصلة بالدفاتر والسجالت النظامية اإليراداتبعض  إثبات عدم-هـ   

 .غير مختصة وأنواووبنود  أبوابالصرف من  –و    

 .لتشريعيةالمنارلة من باب إلى أخر دون العودة إلى السلطة ا –ز    

الموازنيية وصييرف ع ييد بمبييالي كبيييرة  إطييارالصييرف بالتجيياوز والصييرف خييارج  –خ   

  .دون تصفيت ا ألخرىوتراكم ا من سنة 

ن اية السنة  يالصرف دون استيفاء الوثائ  المؤيدة للصرف وسحب الوفورات ف –ط   

 .المالية إلى حـ/ اتمانات

ل ا  رانوني" دون وجود سند  اترتصاديالقطاو  ياستحداث رسوم أو موارد " ف –ى   

 بغض النظر عن أهداف ا.

 .مباشرة اإليراداتالصرف من  –س   

دون مراعاة احكام القانون الخياص بالمنارصيات والمزاييدات  األصولظاهرة بي   –ل   

 .والمخازن الحكومية

عنييية الج ييات الم ب سييماءاسييتمرار بقيياء اتعتمييادات المسييتندية لصييالح مييوردين  –م   

للمنارصات تم تنفيذها وهذا يمثل  األولية اإلجراءاتمن سنة رغم أن كافة  ألكثرمفتوحة 

أنه رد يحدث تغيير  األخرىحالتين تجنيب مبالي تحت مسمى اعتمادات مستندية والحالة 

 .عملية البت والتوريدات ياألسعار نتيجة ت خير ف يف

 -والمستندات:  باإلجراءاتالتالعب  -0

بعضا  أوردم  يالل ت رير الل نة المالية بم لس الشور  السابق كةره حيث  ورد كلل   

 (26)-:ةوهم  كلل 

 .ال انونية ال فيلة باستعادتها اإلجراءاتو دان العديد م  ةسائم التحصيل دون اتخاك  -أ

 .مسل الدواتر والس الت المحاسبية ةةصور و - 
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مدذةرات التسدوية لحسدابات  وإعددادالسد الت  ةال يد والترحيل و إعمال ةالتأيير و -ج

  .البنوك وموازي  المراجعة الشهرية

 .عدم يتم المرو ات لضمان عدم استخدامها مرا أير  -د

صدددرف العديدددد مددد  العهدددد الماليدددة للشدددرةات ومدددوردي  بددددون ا  ضدددمانات تلدددزم  -ه

 .والخدمات المتفق عليها ايعمال أداءالمستفيدي  م  

الدوتريدة وعددم  أسدعارهالمخازن بتحديد والموجودات با لألصولعدم اةتمال ال رد  -و

  .ال رد واستعادا ةيمتها وةاةتمال المساءلة عند حدوث ووارق 

تنفيذ المشاريع وع ود المشتريات والتعهدات  إثناءوالمتابعة  اإلشرافعدم مالءمة  -ز

إلدى صدرف مبدالغ  باإلضداوةالذي أد  إلدى عددم تنفيدذ هدذه الع دود  ايمروالخدمات 

عدد  الت لفددة المتعاةددد عليهددا وضددال عدد  تنفيددذ معظددم هددذه الع ددود  ةبيددرا بالزيددادا

  .بالمخالفة للمواصفات وجداول ال ميات المتعاةد عليها

المناوددذ ال مرةيددة تتعددار  مددع ال ددواني  والمصددلحة العامددة  وددةتسددهيالت  إعًدداء -ح

البضائع دون تسديد العوائد المسدتح ة واالةتفداء باعتمداد الصدفة  بإيراجوالسماح 

 0صية أو المالية الشخ

 ودةالمديندة مباشدرا وبايرصددا عدم صحة وسالمة بعض التسدويات المتعل دة  –ط  -ط

 .االةتصاديال ًاع 

 اإليضداحاتالمسدتندات المؤيددا لدبعض ال يدود المحاسدبية وعددم ت دديم  إروداقعددم  -ي

 .ال اوية بشأنها

ل ًدداع ا ةودد السدنويبالتعليمددات الخاصدة بددال رد  السدنويعددم التددزام ل دان ال ددرد  -ك

 .االةتصادي

إلددى المخددازن وعدددم تحديددد  والمددوردا وايصددنافبعددض المددواد  أسددعارعدددم تحديددد  -ل

 .ال ميات المنصروة منها أوال بأول أسعار

 .م  والى المخازن ايصنافالمنظمة لتوريد وصرف  باإلجراءاتزام عدم االلت -م
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 -واإلهمال: التسيب  -9

ويدمية وله  إنتاجيةيمارس أنشًة  ذيوال االةتصاديال ًاع  ةويظهر كلل جليا و   

 (21)-الحاالت:مخازن وبضائع وةد أورد ت رير الل نة المالية لم لس الشور  بعض 

العديدد مد  المدواد  إتدالفصالحية بعض المخازن وسوء التخدزي  يدؤد  إلدى  عدم-أ 

والمعدددات وةددذا عدددم معال دددة المددواد الراةدددا والتالفددة وغيددر الصدددالحة  وايجهددزا

  .عشر سنوات على وجودها  ما ي ارمال بالرغم م  مرور لالستع

 ةود بلمدت ةيمتهدا االةتصداديمخدازن بعدض وحددات ال ًداع  ةع وزات ود ظهور-  

 بعض الوحدات ماليي  الرياالت.

 -الوةت:  وإهدارالميا   -50

بالتعداون مدع وزارا الخدمدة  اإلداريدةللعلوم  الوطنةدراسة ميدانية ةام بها المعهد  ةو   

عدد م  الوزارات ومؤسسات ال ًاع العدام ومنشدأا واحددا  ةم و5991سنة  ةنية والمد

 (20)-النتي ة: ال ًاع المختلط حول أوةات العمل الضائعة وةانت  ةو

 .%21 ة الوزاراتالمخصصة للعمل و ايوةاتالضائعة م   ايوةاتنسبة  -

اع مؤسسات ال ًد ةالمخصصة للعمل و ايوةاتالضائعة م   ايوةاتنسبة  -

 .%29العام 

مؤسسات ال ًداع  وةالمخصصة للعمل  ايوةاتالضائعة م   ايوةاتنسبة  -

 .%40المختلط 

وةد وجد أن الوةت المهددور عندوا يوميدا يتدراوح بدي  سداعتي  ويمسدة عشدر دةي دة    

 ودةموظفا لدم ي لسدوا  وأربعونوساعتي  ويمسة وثالثون دةي ة يوميا ووجد أن سبعة 

 .(29)متوسط ال ةم اتبهم يوميا و

بعددض ايجهددزا والمؤسسددات عدددم الشددعور  ةةمددا يالحددد عنددد م ابلددة المختصددي  ودد  

لميددا  العديددد مدد   باإلضدداوةا  عمددل  إجددراءاتاسددت مال  ةبالمسددتولية والالمبدداالا ودد

 .(20)بدون عذر وبعذر أالموظفي  

علدى عيندة مد  مستشدفيات عددن أن ضدعف الدروح  أجريتوةد أوضحت الدراسة التة   

يعدود إلدى عددم احتدرام الوةدت وتدأير ال هداز  ايعمدال بدأداءنضباطية وعددم االلتدزام اال

 .(25)االست ابة عند الحاجة  ةو التمريضة
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 -الم نعـــة: البًالة  -55

الجم ورية اليمنية  يالفائضة ف للعمالةليس من الس ل الوصول لمف وم محدد واضح   

بعيض  يها العماله التي كانت تعمل فيوزارة الخدمة المدنية يعتبر يفبعض المختصين ف

بعيض موظفي يا إليى القيوى العاملية  وإحالية إلغاءهياالحكومية وتيم  واألج زةالقطاعات 

وثمانييية  ألييفم عشييرة 1991للفائضيية، وبنيياء علييى ذلييس فقييد بلييي العييدد حتييى ن اييية 

الفائضية تعنييى جميي  المييوظفين اليذين يتسييلمون رواتييب م وثميانون موظفييا، ولكين العماليية 

من الج از اتدارى للدولة والوحدات اترتصيادية دون أن يكيون ل يم عميل  بانتظاموحقور م 

ل ؤتء ربيل  الحقيقيهذه الج ات ولكن يصعب الحصول على العدد  إنتاجية يمحددا ودورا ف

 .(42) استكمال المسح الميداني للقوى البشرية الذي تنفذه وزارة الخدمة المدنية

وزارة الخدمة المدنية من خالل النشاط الميداني لقطاو الررابة إلى بيانات  أشارتورد     

واربعمائية موظيف تيمارسيون اى نشياط ويمكين تصينيف م كقيوة  أليفعشر  اثنيوجود 

وثائ  لجنة صرف  وإفادةمن اجمالى روة العمل اليمنية،  %3عمل فائضة وهم يمثلون 

م أن روة العمل العاطلية تبليي 1990وزارة التربية والتعليم لش ر ديسمبر  يالمرتبات ف

 يرييوة العمييل فيي إجميياليميين  %2ر5الفييين وسييبعمائة واثنييين وثمييانون موظييف وتمثييل 

  .(40)الوزارة 

 -الوالءات: تعدد  -54

ليييوتء االييييمن تتنازعيييه أربعييية مسيييتويات  يالموظيييف فييي أصيييبحفقيييد  ولألسيييف

نييا ورييد تعاضييم ، واليوتء المنيياطقى أحياالشييللي، والييوتء السياسيييالمؤسسيى، والييوتء 

 المؤسسيياهتمام القييادات اتداريية بموضيوعات اليوتءات الثالثية عليى حسياب اليوتء 

الموظف ينال حقوره ومكانته على مجموعة مختلفة من اتعتبارات وأصبح  أصبحولقد 

 .(41)لكل أنسان فئة تحميه مما ينارض مف وم اإلدارة ال ادفة والمؤسسية 
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 اإلدارياد : اسباب الفسالثانيالمبحث 

 والمرتبات لألجورانخفاض القيمة الشرائية 
 

التي تقوم بعمل نوو مين المقارنية  هياى بلد  يمعروف أن القيادات اتدارية العليا ف   

ريام ا  وبالتاليالمعيشة،  وأحوال األجورنوو من التناسب بين سياسات  وإيجادالعملية 

الذي يحق  ل م نوعا من  الكافي راألجبواجب اساسى تجاه موظفي ا اى حصول م على 

اليمن لم تقم هذه القيادات بواجب ا هذا، بل وعملت على تخفيض  يواتستقرار وف األمن

بصورة غير مباشرة من خالل اتنخفاض المستمر لقيمة العمله واترتفاو  الحقيقي األجر

عياملين، فقيد رواتيب الميوظفين وال يبما تيتف  م  الزييادة المقيررة في لألسعارالمستمر 

 يعلييه في نميا كيام وذلس عن 1992عام  يف %104المتوسط نحو  القياسيبلي الررم 

من ثميان ميرات، ليم يقابل يا  أكثرالورت الذي تضاعفت فيه األسعار  يم، وف1912عام 

 0رد تنارص األجر، اى أن األجور يزيادة ف

اتف ريال يعادل  م ثالثة1914جامعة صنعاء  يوكمثال على ذلس كان راتب المعيد ف   

م ثالثة عشر الف 1990عام  يحين ا ستمائة وسبعة وستين دوتر، بينما اصبح راتبه ف

الورييت الييذي  يريميية العمليية المحلييية يسيياوى مائيية دوتر، وفيي ضانخفيياظييل  يريييال وفيي

إليذى  األميرالحقيقية،  يتضاعف فيه الراتب ارب  مرات ف نيه ريد انخفيض سيب  ميرات في

الخطييير لالجييور، واذا كانييت الحكوميية رييد عملييت بعييض الحلييول يبييين بصييدق التييدهور 

الجزئييية كرفيي  رواتييب بعييض العيياملين والفئييات ك يئيية التييدريس بالجامعيية أو البنييوس 

 أدت وإنمابعد، كما لم تكن الزيادة حال  تنت يوغيرها من القطاعات غير أن المشكلة لم 

 ى صعوبة وتعقيد حل ا في المستقبل.إل

اإلدارة  يفي األداءسيلبا عليى مسيتوى  األمروالمرتبات ينعكس  األجور لضالةونتيجة    

مجييال جباييية وتحصيييل المييوارد المالييية  يكبييير فيي إهييدارعليييه  بمييا يترتييالمحلييية وهييو 

 .(45)من العاملين علي ا  للدولة،

ذا كانت القيمة الشكلية أو اتسيمية ريد ضياعفت مقيدار المبيالي التيي حيددت ا الدولية ذف  

م اكثر مين ثالثية اضيعاف، في ن واري  المقارنية الحقيقيية بيين ريمية 1990وازنة وفقا لم
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ميين النصييف فميين مليييار  أكثييرانخفضييت  أن يياالييدوتر يؤكييد  واألجنبيييةالعمليية المحلييية 

مليون دوتر عام  عشر م إلى ستمائة وستة1990وثالثمائة وثالثون مليون دوتر عام 

انخفضت بحدود  لألجورالقيمة الحقيقية  السوق ولكن يالصرف ف ألسعارم وفقا 1991

 األساسييةنظرا لتضاعف اعداد العاملين وزادت اتزمة م  تقليص اليدعم للسيل   10%

 لألجييوروالخييدمات باعتبييار ذلييس دخييال غييير مباشييرا، وبفعييل تنييارص القيميية الحقيقييية 

 الوظيفة والالمباتة ، بل واستغالل واإلهمالوالرواتب انتشرت مظاهر التسيب اتدارى، 

النفيوس الضيعيفة  ذويالعامة للحصول على دخول غير مشروعه، وفتحت المجال امام 

 ت أرصر ورت وب رل ج د مما وس  مين دائيرة الفسياد وجعليه يلتحقي  الثراء الواس  ف

  .يقف عند حد معين

للدولة والقطياعين العيام  اإلداريالج از  يالورت الذي وصلت فيه روة العمل ف يوف    

م تراوحت العمالة الوافدة 1991يونيو  يف عامل، ألف أربعمائة بما يقارلمختلط إلى وا

تراوحت اجورهم من ثالثمائة إليى اربعمائية ملييون دوتر  ألفمابين خمسين إلى ستين 

وهو  أجورهامن  %00 بما يقارنسبة العمالة الوافدة تتسلم  هي %15سنويا، اى أن 

للدولية والقطياعين العيام  اإلداريالج ياز  يلعاملين فيومرتبات ا أجورانخفاض  دما يؤك

 (40)والمختلط 

هو تدنى هيكل  الرسميالورت اثناء الدوام  إهدارالتي أدت وتؤدى إلى  األسبابومن    

كل من الج از اتدارى والقطاعين العام والمختلط واختالل ا عليى نحيو غيير  يف األجور

 (41)أنسانيعادل وغير 

س ف ن انخفاض دخل الفرد وعيدم عدالية توزيي  اليدخل ليه تي ثير مباشير إلى ذل إضافة   

على مستوى تنمية الموارد البشرية، فمن حيث التمت  بالعمر والصحة والتعليم المناسب 

عناصر هامة وفعاله للتنمية البشرية وتكمن أهميت ا  يوالعيو معيشة تئقة وكريمة وه

والقطيياعين العييام والمخييتلط والتيي ثير  اإلداريالج يياز  يمييا علمنييا عييدد العيياملين فيي إذا

 (41)اليمن  يف أجورالمباشر على ما يدفعه القطاو الخاص من 

الفسياد  يلمعيشة واحتياجات العامل يحمييه مين اتنحيراف والوريوو في الكافي واألجر   

عليي م  أسيبي" ثيم  ي:رسيالته إليى اتشيتر النخعي يعلى كرم الله وجيه في اإلمامورد رال 

 أييدي م تميا تحيف ن ذلس روة ل م على استصالخ أنفس م وغنى ل م عن تنياول  قاألرزا

 (49)أمانتس  اووثلمخالفوا أمرس  إنوحجة علي م 
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اتدارى ب سيم " تقيييم هيكيل  لإلصيالخ والتطيوير اليوطنيدراسة ردمت للميؤتمر  ففي   

" ونشيييرت ا صيييحيفة والميييالي اإلداريعمليييية اتصيييالخ  إطيييار يوسياسييية اتجيييور فييي

م )دراسييات( تيم عييرض ثالثيية جييداول 1/3/1999بتيياريخ  10191العييدد  "الجم وريية

 :يلي ( ونعرض ا كما0مكونة من ) أسرةلميزانية 

 الشهري واإلنفاق( الفارق بي  الديل 6م ونة م  ) يسرا( ميزانية 6جدول رةم )

 الح ومةال ًاع 

 

 

 

 مالحظات

 

 
اإلنفييييياق الضيييييروري الشييييي ري بميزانيييييية 

 الكفاف 

 
 
لمجموعة ا

 الوظيفية 

 
 

اليييييييييييييدخل 
 بالدوتر 

 
 صيييييييييافي
الييييييييييدخل 
بعييد رطيي  
 الضرائب 

 
أنيييييييواو اإلنفييييييياق 

 الش ري 

اإلنفيييييييييياق 
 بالريال

ثمييييييييييييين 
النفقيييييات 
 بالدوتر

سييييكن ميييين أربيييي   
 غرف 

 1400 50 كاتب أول   0000

     12000 نفقات الغذاء  

     1200 مواصالت  

     1000 أدوية  

مصيياريف مييدارس  
 عات وجام

1500     

     - هاتف  

     500 مياه  

     2000 ك رباء 

      220 بوتجاز 

     - رات  

     5000 ظروف طارئة 

 1400 50  111 23420 -%15اإلجمالي  الفارق 

 لما يعادريال  25040يساو   الضروري واإلنفاق الشهري ايجربي   السلبةالفارق   

 م5990لشهر يونيو  اإلداريةللعلوم  الوطنةمرتبات المعهد المصدر ةشف ، دوالر 542

تميير هي ل  إلعاداةحد متوسط لهذه الفتة ويعتبر مؤشر  الشهري اإلنفاق* ةدر هذا      

 الديل  ةليتوازن مع صاو الحالة ايجور
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 الحكومي( لموظف بالخامسة ب  القطاو 1جدول ررم )

اجمييييييييييييييييييالى 
 اإلنفاق

 الدخل يصاف الدخل جموعةالم ثمن النفقات اإلنفاق

بعييييييييييد رطيييييييييي   بالدوتر الوظيفة بالدوتر بالريال الش ري
 الضرائب

 0200 41 الخامسة ب 199 25990 24%

 لميا يعيادريال  19190يساوى  الضروري واإلنفاق الش ري األجربين  السلبيالفارق 
 دوتر  152

 أ( يعمل بالقطاو العام-2) إدارة( لمدير 1جدول ررم )

 اجمييييييييييييييالى

 اإلنفاق

 الدخل يصاف الدخل المجموعة ثمن النفقات اإلنفاق

 بعد رط  الضرائب بالدوتر الوظيفة بالدوتر بالريال الش ري

 11000 39 الثانية أ 324 42010 42%

 115 لميا يعيادرييال  32010يسياوى  الضيروري واإلنفاق الش ري األجربين  السلبيالفارق 

 دوتر 

 م سوى اتتى:2001 م،1999 األعوام فييذكر  عينوتطور  أيولم يحدث     

 %20الدولة زيادة تحت مسمى بدتت مختلفية بنسيبة  أج زة يمنح العاملين ف -1

 ريال 1000وريال للمجموعة اتولى أ  2500من بداية ربط الوظيفة تراوحت مابين 

بعييض المشييتقات  أسييعارالورييت الييذي تييم فيييه زيييادة  يللمجموعيية الخامسيية )ب( فيي

 .ةالنفطي

 %15الخدمة المدنيية نسيبة  أج زة يتم منح جمي  العاملين ف 2001العام  يف -2

المقابيل تيم رفي  سيعر  يمن بداية مربوط الدرجة تضم إلى البدتت المختلفية وفي

 .%10نسبة  أيريال  11ريال للتر الواحد إلى  10الديزل من

 ألحكامطبقا  العام،قطاو تمنح للموظفين بالج از اتدارى للدولة وال التيالعالوة السنوية 

رييال  100ريال للمجموعية اتوليى و 300تتراوخ مابين  1991لعام  19القانون ررم 

الزيييادة الوحيييدة التييي  يوالرابعيية أ، ب والثالثيية "جييـ" وهيي ب،للمجموعيية الخامسيية أ، 

 األسييعار يالورييت نفسييه حييدثت بعييض الزيييادات فيي يحصييل علي ييا العيياملين غييير انييه فيي

 :التالينحو نوضح ا على ال

 .للك رباء " المائتين الكيلو اتولى بوار  ريال " األدنىارتف  سعر الحد  -1
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  .است الس المياه أسعار يف ةحدثت زيادة متفاوت -2

  .ارتف  سعر الكيلو اللحم بوار  مائة ريال -3

القمييح  أسييعار يفلييس فحييدثت ارتفاعييات فيي 1ر00ارتفيي  سييعر الييدوتر بواريي   -4

حيييث تسييتورد اليييمن الحبييوب والييرز  ألساسييية،اوالييدري  وغيرهييا ميين السييل  

  .الخ 00والزيوت السكر 

 فيييوالزيييادة  األجيير يوميين خييالل عملييية حسييابية نسييتطي  توضيييح مقييدار الزيييادة فيي

 :التالياتست الس على النحو 

 ريال 100  مقدار العالوة السنوية للدرجات الدنيا،

  =     20             ضرائب وتقاعد 

 =      x 1    20كيلو 200رباء = فارق سعر الك 

 =   100           بوار  كيلو لحم ش ريا 

   =     50                            فارق كيس دري  

   = 50                   فارق كيس رمح     

 =   300             فارق سعر المياه     

         --- 120-100  =020  

 %51، %50الح ومددة موظفيهددا بدددل غددالء معيشددة بنسددبة منحددت 4002ووددة العددام 

بحسدب المنشدور الصدادر عد  وزارتدة الخدمددة المدنيدة والماليدة والمنفدذا ل درار م لددس 

رياال ةرئيس ال مهورية والحد  2040م، و ان الحد ايعلى 4002لعام  22الوزراء رةم 

الزيدادا التدة لدم رياال للموظف المس   وة الم موعدة الخامسدة ) ( وهدة  191ايدنى 

تددراع االرتفدداع وددة ت دداليف المعيشددة، وةددد شددهد نهايددة ارتفاعددا عاليددا وددة أسددعار السددلع 

نتي ة زيادا سعر ةيس الدةيق بمبلغ  %500حيث ةفز سعر الرغيف بنسبة االستهالةية 

 .%10ووصل وة سلع أير  الى  ريال،ثالثمائة ريال وال مح مائة 

حددث تصداعد سدريع لألسدعار حيدث ارتفدع سدعر ال ديس ايرز  م4002ووة بداية العام   

 ريال وةذا ارتفعت أسعار السلع ايير .  200ريال والس ر 600بم دار 
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وبالتالة تف د العالوا السنوية تأثيرها ودة ريال، 200و 500وب يت العالوا ةما هة بي  

الوةدت الدذي  وودة المعيشدة،اجهة ارتفداع ت داليف ومو العاملي ،تحسي  مستو  معيشة 

يف دددها النظددام الحددالة للمرتبددات تأثيرهددا ةعامددل مدد  عوامددل التحفيددز بسددبب عدددم ربًهددا 

 .بنتائ  اداء الموظف يالل العام

ووة الوةت الذي ةان موظفو الدولة وال ًاع العام ينظرون صدور هي ل ايجدور الدذي    

ةمدا ورد  %40و %20وعدتهم به الح ومة إكا بايمر ي تصر على زيادا تراوحت بي  

  وة يًا  رئيس ال مهورية وة عيد الوحدا وحدد موعدها م  بداية شهر يونيو. 

والمرتبات  ايجورم بأهمية 4002وتعترف الح ومة على استحياء وة البرنام  العام      

الح ومددة  إنحيددث نصدت الف درا ج علدى  تحددث ودة بنددد تًدوير الخدمدة المدنيدةتعندد مدا 

ومرتبات العداملي  ودة ال هداز  يجورسياسة عامة  إعدادتنفيذ  تواصل العمل على سوف

للتوصديف الدوظيفة، ده تعتمد علة معايير محدد  ،بهللدول وال ًاعات المرتبًة  اإلداري

وطبيعة وم ان العمل مع االستفادا م  الت ار  الحديثة، ويأتة كلل ضم  م موعة بنود 

 لدددارامتًلبدات بنداء نظدام حدديث  تحديث وظيفة الدولدة ودورهدا ومد  يدالل إلىتهدف 

العامددة وجهدداز ح ددومة ةددادر علددى ال يددام بوظيفتدده وت ددديم يدماتدده ب فددأا عاليددة وةلفددة 

  .(50) والرشدم  الع النية  إطارووة  استراتي ةاةتصادية أةل، وكلل وة سياق 

لمانحي  أمام الل اء التشاوري لليم  مع ا والتأميناتووة ةلمة وزير الخدمة المدنية      

م حيددث تدنص ودة بنددد مراجعدة السياسدات واالجددرات 4002 أةتدوبر 50-56ودة بداريس 

للدولة  اإلداريوالمرتبات وة ال هاز  لألجور)ت وم الح ومة بأعداد استراتي ية  اإلدارية

 النخفدا مؤسس على ةواعد برنام  تحديث الخدمة، بما يخفض م  الفسداد المصداحب 

 ( 51) 0( ايجور

م يعتيرف 14/11/2003 ختياريب، 14244 العيدد قاء اجرته صحيفة الثيورةفي لو     

 مدير عام الخدمة المدنية ب مانة العاصمة أن رلية الراتيب سيبب رئيسيي انتشيار ظياهرة

ااداري وفييي حاليية انجيياز الحكوميية لمشييروو أعييادة هيكليية ااجييور الفسييادوالتسيييب 

  اري.اإلدمن الفساد  %90والمرتبات سيئودي ذلس للقضاء على 

عيدم ريدرة  إليى أدىأن ال جرة المستمرة للكيوادر الوطنيية اليى اليدول المجياورة  كما   

كادر  إرراروعدم  األجوروزارة النفط على يمننة شركة هنت، ويرج  ذلس الى أنخفاض 

العاملين بالنفط، والمزايا التيي يحصيل علي يا الخبيير اليمنيي اليذي ييتم احالليه بيدت عين 
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، جاء ذلس في تصريح وكيل األجنبينظيره تقارن بما كان يحصل عليه ت األجنبيالخبير 

م، األمر الذي 12/11/2003بتاريخ 001وزارة النفط والمعادن لصحيفة الوحدة العدد 

 .يفقد الخزينة العامة مبالي طائلة كان يمكن الحصول علي ا نتيجة يمننة شركة هنت بالكامل

 ألجورمرارا وتكرارا إلى انخفاض القيمة الحقيقية  رد نب ت الحركة النقابية اليمنيةو   

وخطيورة ذليس عليى المجتمي  وطالبيت  األخييرةالسينوات  يومرتبات العاملين اليمنيين ف

 .الحكومات المتعاربة بعد الوحدة بضرورة تصحيح هذا الخلل

 والتيييعليى اتنتخابيات بالمحافظيات  اإلشيرافيةوأخير بييان صيدر عين نيدوة القييادات    

م حييث جيياء فييه " مطالبيية الحكومية بتنفيييذ 4/0/2003-2صينعاء بتيياريخ  يقيدت فييانع

الدوليية  ي/ رئيييس الجم ورييية حفظييه اللييه بتحسييين أوضيياو العيياملين فيياألختوجي ييات 

عمل م  أداءويمكن م من  اامنةبما يحق  ل م المعيشة الكريمة  األجوروالعمل على رف  

 .األكملعلى الوجه 

العامة للنفط والتعدين والكيماويات بصنعاء مرات عدة إلى خطيورة  كما نب ت النقابة   

والمرتبييات وميين خييالل التعيياون الفعييال الييذي أبدتييه ريييادات وزارة اليينفط  األجييورت كييل 

 إنشياءالسنوات الماضية تم تحسين أحوال الميوظفين المعيشيية مين خيالل  يوالمعادن ف

 لألجيورالقيمية الحقيقيية  يخيتالل فيبعض البدتت ولكن ذلس يعد غيير كافييا لتصيحيح ات

أمرا غير  الذي يؤثر كذلس على المعاشات التقاعدية مايجعل من التقاعد األمروالمرتبات 

 مرغوب فيه.

 11صحيفة و ،م3/0/2003 في 190العام المستقلة عدد  الرأيورد نشرت صحيفة    

ط والتعيييدين / بييييان النقابييية العامييية للييينف1/0/2003 يالصيييادر فييي 224يولييييو العيييدد 

العاملين المتردية وانتشار الفساد وطاليب  أوضاوفيه إلى  اإلشارةوالكيماويات حيث تم 

فيرص  وإيجياد اترتصياديالبيان بتوجيه عائدات النفط لعمليات التنمية الشياملة والنميو 

الدولة بما يكفي م شر العيوز والفارية  يللعاملين ف األجورعمل حقيقية والعمل على رف  

الكادر والالئحة النفطيية بميا يمكين العياملين مين  إيجادالفساد والعمل على  يو فوالورو

 0اعمال م ألداءالتفر  

 بيانياالنقابة العامة للنفط والتعدين والكيماوييات  أصدرت النقابةم 24/1/2003وفي    

الشيييامل اعتبيييارا مييين  اإلضيييرابالقانونيييية المتعلقييية بييي عال ن  اإلجيييراءاتفييييه  أعلنيييت

السيييئة التييي تميير ب ييا الشييركات  األوضيياو إلييى اإلشييارةم وتضييمن البيييان 2/9/2003
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بالفسيياد، ومطالبيية الج ييات  وإغرار ييا، والتنييازل عيين أنشييطت ا، التابعيية لييوزارة اليينفط

 األجيورالعياملين، وأخيراج هيكيل  أجيورالرسمية بتصيحيح ذليس، وكيذا ضيرورة تحسيين 

(،  3954العيييدد ) األييييامفة حييييز الوجيييود، وريييد نشيييرت صيييحي إليييى)الكيييادر الموحيييد ( 

 .، كما نشر مقتطفات منه في معظم الصحف المحليةالبيان كامال م24/1/2003

إنجيياز مشييروو هيكييل األجييور ورفعييت المقترحييات الييى  م تييم2004وفييي بداييية العييام    

مجلس الوزراء والذي احاله بدوره الى نائب رئيس الوزراء وزير المالية والذي اعاده 

فط مبررا ذلس بوجود لجنة إلعداد سياسة وطنية لألجور للدولة والقطاعات الى وزارة الن

التابعة ل ا، كما ربط ذلس بالموازنة الخاصة بالوزارة دون ان يكلف نفسه عناء اتطالو 

على المج ود الضخم الذي بذلته اللجنة التيي اعيدت المشيروو والمبيررات ال امية التيي 

ليوظيفي وإيجياد كيادر اداري وفنيي فيي هيذا القطياو أوردت ا، ومن يا تحقيي  اتسيتقرار ا

  اترتصادي الذي يرفد خزينة الدولة بنسبة كبيرة من الموارد. 

 وهيكلية  وإداريةاختالتت تشريعية 

أحيد اتسيباب المؤديية إليى انتشيار صيور  اإلدارييةتمثل اخيتالل التشيريعات وال ياكيل    

مييايو  22 يريام ييا فيي أعليينليمنييية التييي ميين الفسيياد اتدارى، فالجم ورييية ا وأسيياليب

 الشيييماليكيييل مييين الشيييطرين  يانصييي ر في يييا العييياملين والميييوظفين فييي والتييييم 1990

 فيردر عدد العاملين و، (52) األخرمختلف عن  رانونيورد كان لكالهما نظام  والجنوبي

 فيييموظييف  أليفئية وتسييعة وعشييرين موظييف وما ألييفالشيطر الشييمالي أربعيية وسيتين 

 .الشطر الجنوبي

للدولة الوليده يستند على دستورها الخياص وخيالل  رانونينظام  إيجادمما استدعى     

عدد تباس به من التشريعات الجديدة وم  ذلس تيزال  إصدارا تم السنوات التالية لقيام 

 .الجديد القانونيكبير تستكمال النظام  رانونييتطلب ج د  األمر

ي تم  والذي القانوني لإلصالخولذا كان تبد من استكمال التشريعات والبدء ببرنامج      

نية للتشريعات الجديدة القيام بعملية مراجعة مت  يبصورة خاصة ب مرين هامين يتمثل ف

 يعليى عجيل بعيد رييام الدولية الجدييدة حييث كيان مبيرر اتسيتعجال في إصيدارهاالتي تيم 

لحيياة الدولية  الطبيعيييعرريل السيير  تشريعيفرا   دت يوجتلس التشريعات حتى  إصدار
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تليس  يوالنيوارص في األخطياءوجيود عيدد مين  الطبيعيوالمجتم ، ول ذا السبب كان من 

على مراجعة مت نية ل ميا  القانوني اإلصالخبرنامج  يوهو ماتطلب أن يحتوالتشريعات 

 .والنوارص بصورة عادية األخطاءتمكن من معالجة تلس 

التيي  األهيدافهو بناء وتنظيم مؤسسات الدولة الحديثة ومن بين  الثاني واألمر

 برنامج ا:  يتسعى الحكومة إلى تحقيق ا كما جاء ف

 وطنيتطبي  برنامج  أساسهللدولة  المؤسسيالبناء  يف يعتحقي  تقدم وتطور نو -

ال يكله المؤسسيية بميا ييتالءم مي   وإعادة يوالقانون والوظيفياتدارى  لإلصالخشامل 

صلب ومركز تنفيذ هذه الم مية تطبيي  نظيام  يم مة تحديث الدولة ومؤسسات ا ويق  ف

 .اإلدارة المحلية

 واليييوظيفيواتدارى  المؤسسيييي صيييالخاإليواكيييب عمليييية  ريييانوني إصيييالختحقيييي   -

 .استكمات لتحقي  دولة المؤسسات والقانون

الحكومية ومؤسسيات  أج يزةتس يل وتبسيط التعامل سواء م  الجم ور وفيما بيين  -

التيي تثبيت  اإلجيراءاتبعيض  وإلغياءاللوائح التنفيذية  إصدارمن خالل  المدنيالمجتم  

العواميل المعيقية  وإمياتتييح ميدخل الفسياد،  وأالوريت  إهيدار يعدم جدواها أو تسيبب في

 -ف ي:  القانوني لإلصالخ

 اتمكانات شحة- 2بعض التقاليد البالية وروة العادة        ت ثير- 1

 (53)عملية نشر القوانين  ضعف-4الكوادر المتخصصة                       رلة-3

اعتميدت في يا عليى تقيارير  تقرير اللجنة الماليية لمجليس الشيورى، التيي يورد ورد ف  

( حيييث أوضييحت بعييض 2001-1995الج يياز المركييزي للررابيية والمحاسييبة لألعييوام )

 (54) :وهياتختالتت التشريعية 

مجيال  فييبعيض وحيدات القطياو اتدارى  يعدم وجود لوائح تنظيميية معتميدة في -

 .الررابة الداخلية

نات الخارجية أو ينظم عدم وجود رانون يحكم وينظم إجراءات ربول وتلقى المعو -

 .كيفية صرف ا وكيفية الررابة على صرف ا

عييدم وجييود اتفاريييات لييبعض المعونييات الييواردة للقطيياو اترتصييادي واتكتفيياء  -

  .بسندات التوريد مما أدى إلى عدم أمكان الررابة علي ا
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 وأوضحت بعض اتختالتت ال يكلية:

بعيض الوحيدات  يالداخلية في مجال الررابة يعدم وجود هياكل تنظيمية معتمدة ف -

 .اإلدارية وبينت عدم وجود وإنشاء إدارات للمراجعة المالية الداخلية

 -اتختالتت: تبين حجم  والتي اإلجراءاتورد أوصى التقرير باتخاذ بعض 

 وإدخيييالمراجعييية التشيييريعات القائمييية للعملييييات الررابيييية بمراحل يييا المختلفييية  -1

الم ييام وتعزيييز  ياتزدواج والتييدخالت فيي زالييةإلالتعييديالت القانونييية المطلوبيية 

التنسييي  والتعيياون والتكامييل بييين الج ييات المعنييية بالررابيية وبمييا يكفييل تطييوير 

 0وتفعيل مخرجاته األداءمستوى 

 وإداريياصياغة م ام ا وتحدييد تبعيت يا فنييا  وإعادةتفعيل دور الررابة الداخلية  -2

 0ان استقالليت اللررابة والمحاسبة وذلس لضم المركزيللج از 

 بذصيدارالوحدات الخاضيعة لررابية الج ياز  ألعمالاستكمال التشريعات المنظمة  -3

 .اللوائح التنفيذية والقرارات والتعليمات

للررابيية  المركييزيإلييى جانييب الج يياز  اإلداريييةمتخصصيية بالررابيية  ج يية إنشيياء -4

 معظم الدول.كما هو رائم في  األداءوالمحاسبة المعنى بالررابة المالية وكفاءة 

تضمين رانون المنارصات وتئحته التنفيذية بالنصوص العقابية الواجب اتخاذها  -5

المخيييالفين لييينص مييين نصيييوص القيييانون وتئحتيييه التنفيذيييية ويشيييمل ذليييس  إزاء

 .القوانين المعدة من ربل وزارة المالية

دراسة ال ياكل التنظيمية واختصاصيات اليوزارات والمؤسسيات وال يئيات  إعادة -0

دميج وزارات ومؤسسيات وهيئيات أو  أوبسيبب اسيتحداث  إماي تغيرت كثيرا الت

 .المجموعة اتولى لم تعد مرتبطة بال يكل يوظائف ف بذنشاء

وبييييان جوانيييب الضيييعف  واإلدارييييةالتشيييريعات والييينظم الماليييية  إميييامالوريييوف  -1

واتخياذ  واإلدارييةوالقصور المؤدية إلى ارتكاب المخالفيات والتجياوزات الماليية 

 التدابير المناسبة لمعالجت ا 

خلييص تقرييير اللجنيية المالييية إلييى وجييود الكثييير ميين اتخييتالتت  اإلداريالجانييب  يوفيي

 (55):وهي

وريرارات ليم  إحكيامخلصت اللجنة إلى أن المبالي التي تقرر اسيتردادها بموجيب  -1

ولم يتم تحصيل ا وتوريدها إليى الخزينية  أصدرت اتحدد نوعيت ا أو الج ة التي 

 .عامةال
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الصينادي   أمنياءالحصول على الضمانات الكافيية مين  يبعض الوحدات ف إهمال -2

  .الع د وأمناء

  .الجرد المفاجىء للصنادي  والع د المالية والمخازن بذعمالعدم القيام  -3

نتيجييية حجيييز مخصصيييات  اتسيييتثماريالبرنيييامج  فيييي توفيييوراظييياهرة تحقيييي   -4

البرنيامج  إطيارذ المشياري  خيارج المعتميد وتنفيي اتسيتثماريلمشاري  البرنامج 

 باإلضيافةم  ضعف عملية المتابعة لتلس المشاري  من ربل الج يات  اتستثماري

إلى عدم سيالمة تحدييد التكياليف التقديريية الكافيية للكثيير مين المشياري  يترتيب 

 0على ذلس تعثر العديد من ا

التييي يجييب  ن اييية التقرييير أوضييحت كييذلس أوجييه القصييور يالتوصيييات التييي وردت فيي

 -وهي: معالجت ا 

وفقيا  اإلدارييةاختيار مدراء الشئون المالية ومدراء الحسابات وميدراء الشيئون  -1

التعيامالت الماليية  يالمتبعية في واألسياليبتتناسب م  التطورات  وأسسلمعايير 

الحديثة بمؤهالت وتخصصيات الم نية وتطبيي  ريرار مجليس اليوزراء  واإلدارية

 .هذه الوظائف لشاغليدورية بش ن نظام التنقالت ال

الوظيائف الماليية  أداءالماليية والخدمية المدنيية لتقيييم  وزارتييلجنة مين  إنشاء -2

واترتصيادية( بشيكل  اإلداريةالج ات الحكومية ) يوالررابة الداخلية ف واإلدارية

 .وتكوين تلس الج ات إنشاءروانين  يوفقا لما ورد ف دوري

ولة بررابية الج ياز بالتقيييد بالتوجي يات العامية كافة وحدات الدولة المشيم إلزام -3

التيييي تضييمن ا التصيييور  األداءومؤشييرات تقييييم  واألنظميييةوالمفيياهيم  واإلطييار

 وو من الج از إلى رئيس الجم ورية.المرف

هيئات،  )وزارات،توجي ات عليا ملزمة للوحدات الخاضعة لررابة الج از  إصدار -4

الج ييات المعانيية( بموافيياة  المخييتلط،ومصييالح حكومييية وحييدات القطيياعين العييام 

منييدوبى الج يياز بكييل مايطلبونييه ميين سييجالت ومسييتندات وبيانييات ومعلومييات 

عوائ  أو مبررات  أيةالتدري  والمراجعة دون  ألعماليرون ا تزمة وضرورية 

 0وبصورة مباشرة

تفعيل دور الررابة الداخلية واعادة صياغة م ام ا وتحدييد تبعيت يا فنييا وادارييا  -5

للج از المركزى للررابة والمحاسبة وذليس لضيمان اسيتقالليت ا وأن تعميل بعييدا 
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عن أية ضغوطات تمارس علي ا وتؤثر على مسار عمل ا م  تحديد كيفية تعيين 

 .العاملين في ا وتغييرهم

وزارة المالية حتى يتمكنيوا مين  لممثليتوفير وسائل الحماية المطلوب توفيرها  -0

 .ة رانوناتحمل مسئوليت م الملزم

الوحيدات الخاضيعة للررابية  بيذلزامالينظم الماليية السيائدة وذليس  يالنظر ف إعادة -1

ليتمكن الج از  أداءوالبنود إلى جانب موازنات وبرامج  األبوابب عداد موازنات 

 0بصورة أفضل األداءمن ممارسة الررابة على 

للررابة بالتنسيي  الوحدات الخاضعة  يالعامة للررابة والتفتيو ف اإلدارات إلزام -1

وم ام يا الررابيية وموافاتيه بنتيائج تنفييذها  إلعمال ياالتخطييط  إثناءم  الج از 

 .لتلس الم مات

  السياسية واترتصادية    األسباب 
 

 اإلرادةصور للفساد اتدارى فضعف  إيجاد يلكل من السياسة واترتصاد دورا بارزا ف    

 (50) اإلداريالفساد  أسباباذ القرار من أهم اتخ فيواتنفراد  اإلصالخ يالسياسية ف

حيل مشيكلة انخفياض  يوما يؤكد عدم وجود رغبة سياسيية مين الحكومية اليمنيية في    

ظل معرفت ا ب همية التغيير وتبنى سياسات عملية بما يتناسب م   يوالمرتبات ف األجور

يتخيذ هيروب هيذه و ،القائمية لألوضياوالمعيشية وعدم الت رب أو التنكير  األوضاوكافة 

م وتعديالته حتى اتن 2000لعام  124بعدة صور من ا عدم تنفيذها القرار ررم  اتداره

نييص علييى تشييكيل لجنيية وزارييية ميين وزراء اإلدارة المحلييية والخدميية المدنييية  والييذي

والت مينات والتخطيط والتنمية والشئون اتجتماعية والعمل والتربيية والتعلييم والصيحة 

وريد كلفيت تليس اللجنية  ،وبرئاسة نائب رئييس اليوزراء ووزيير الماليية سكانواإلالعامة 

 أهيدافتنسيجم مي   المدى،، متوسطة لألجوراستراتيجية وطنية للسياسة العامة  بذعداد

 واألجيورأية طلبات لتعديل المرتبات  يالشامل، بل والنظر ف اإلصالخومضامين برنامج 

 اإلصيالخومضيامين برنيامج  أهيدافم ا مي  الخاصة والبيدتت وميدى انسيجا والكادرات

م وتن ى م ام ا وتقدم نتائج اعمال ا إلى مجلس 9/5/2000 يعلى أن تبداء اعمال ا ف

 .م2001ن اية يوليو  أرصاهموعد  يالوزراء ف

تضمن تعديل  والمرتباتنشرت بعض الصحف عن مشروو جدول مقترخ لألجور ورد    

م كميا سيرى 2002الميزانيية العامية لعيام  فييمبلي العالوة السنوية على أن يدرج ذلس 

الحديث عين الحيد األدنيى اليذي طرحيه البنيس اليدولي وهيو ثالثمائية دوتر بحييث ييتمكن 

 .الموظف من العيو معيشة تئقة ولكن تشيء من ذلس ظ ر إلى حيز الوجود
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وتحديدد الحدد  لألجدوردور الح ومة ودة وضدع السياسدات العامدة  إلى اإلشاراوم  المهم 

مدرا ودة  يولراتدب الموظدف المعدي   ايحدوالبأي حال م  الذي ي ب االي ل عنه  ايدنى

ال ًداع الخدا   أيضاوالذي يلتزم به  ،للدولة وال ًاعي  العام والمختلط اإلداريال هاز 

             .عند التعيي 

والمرتبات وة ةاوة ال ًاعات ةدون  ايجورعلى  التأثيرمهما وة  دوراللح ومة  إنأي    

يسري على ال ًاع العام، ةون ةانون الخدمة المدنية هدو  إلدارياما يسري على ال هاز 

ممثددل ال ًدداع الخددا  يلتددزم بتعليمددات الح ومددة، حيددث يعتبددر  إنالددذي يددتم تًبي دده، ةمددا 

 وأصدحا  االطدراف الرئيسدية ودة م لدس العمدل ب اندب ممثلدة العمدال أحددوزارا العمل 

وةددد  ال ًدداع الخددا ، وددة ايجددورع سياسددات العمددل ومدد  صددالحيات هددذا الم لددس وضدد

 ايجددور أن تعددر  هي ددل إلددىوالمرتبددات  ايجددورالدراسددات السدداب ة وددة م ددال  أشددارت

وة البلد  ايجورواةع  إلىامتداد هذا التشوه  إلى أد والمرتبات والبدل والعالوات للتشوه 

      (51)0ةلها

والقطاعين العام الدولة  أج زة ييلمس ا العاملين ف إجراءاتيترتب على ذلس  وبالتالي  

اليذي ليم يتحقي  حتيى  األميرالشيامل  اإلصيالخومضامين برنامج  أهدافوالمختلط تعزز 

 .(51) تنا

السعرية التي رامت ب ا والمتمثلة برف  الدعم  اإلجراءاتورد رامت الحكومة من خالل     

الخييدمات والمشييتقات النفطييية  أسييعارورفيي   واألرزن ائيييا عيين القمييح والييدري  والسييكر 

 0الذي حول ا إلى حكومة جباية األمربوتيرة متسارعة 

مين احتياطييات العملية الصيعبة دون مراعياة  المركيزيكما اهتمت برف  رصيد البنيس    

تحتياجييات مواطني ييا وزاد ميين صييعوبة المعيشيية وارتفيياو التكيياليف حيييث تجيياوز هييذا 

حتياطييات ميين النقييد مليييار دوتر ولكين التركيييز عليى زيييادة ات األربعيةمبلييي  اتحتيياطي

ثالثية ونصيف ملييار دوتر يمثيل  3ر5كان مبلي  فذذاالسلبية  ااثارمن  وت يخلاتجنبى 

تكفيي لتغطيية ار ونصيف الملييار دوتر ، فمبليي ملييالنقدي األمانالحد المطلوب لتحقي  

فييائض  المركييزي اسييتثمار البنييسواردات الييبالد لمييدة سييتة اشيي ر كمييا انييه ميين الخطيياء 

أن ذلس رد يؤدى إلى  إذالخارج مرتبطة بالدوتر  يأصول رصيرة ااجل ف يف هياتاحتياط

 ايجابيانطباو غير  إعطاءإلى  ةباإلضافمن ا نتيجة انخفاض ريمة الدوتر  زءخسارة ج

فميين الممكين أن يف ييم هييذا  واألجانييبعين اترتصيياد اليمنيى لييدى المسييتثمرين المحلييين 
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باترتصيياد اليمنييى ورييد يييؤدى إلييى هييروب رؤوس  التصييرف ب نييه يرجيي  إلييى عييدم الثقيية

وتعثيير تيدف  اتسييتثمارات الخارجيية إلييى الخارجيية وهييى المحليية إلييى الخيارج  األميوال

أهم خصائصه كعملة وطنية وتحول  وأفقدتههزت الثقة بالريال اليمنى  أن اعوامل تشس 

م  انخفاض اليدوتر ولييس عليى إلى سلعة ك ية سلعة أخرى مما يفسر انخفاض ريمته 

يرة تم شراءها ب ذون كما أن السياسات اترتصادية الخاطئة مثل تجميد مبالي كب العكس،

خزانة حمل الدولة عشرات المليارات كفوائيد ومني  تحيول هيذه المبيالي إليى اسيتثمارات 

 (59)فرص عمل وتعمل على تحسين الدخل إيجادمفيدة تؤدى إلى 

"  األجوردة الفقر واتساو نطاق تفاوت توزي  الدخل راج  إلى أن حصة ياكما أن ز    

مين  األجيورارتفاو حصة عوائد التمليس حييث أن حصية  عائد العاملين" انخفضت مقابل

 %00حين أن حصية عوائيد التمليس بلغيت  يف %21م بلغت 1994الناتج المحلى عام 

 .من القوى العاملة النشطة %10عن  نت يزيدووهم 

م 1991عيام  %45تزايد معدل التضيخم مين  هيوالعوامل التي تظ ر مدى اتتساو    

هو بي  القطاو العام للقطاو الخاص والعامل  الثانيعامل وال ،م1994عام  %104إلى 

برنيامج  يالموازنة العامة للدولة كما ورد ف يالحكومية ف األجورالثالث هو تحديد بنود 

وهيذه العواميل  ،م1995الذي بدأت الحكومة تنفيده من بدايية عيام  اترتصادي اإلصالخ

التملس من رأسماليين وصناعيين  عوائد أصحابالسابقة تؤدى إلى توزي  الدخل لصالح 

نقيص  ىميا يعنيوهيو  ،عائد العميل واليدخل المحيدود أصحابوتجار ومالس ولغير صالح 

 .(00)الدخل المحلى  يف األجورحصة 

المتعلقييية  األهيييدافم ركيييزت عليييى تحقيييي  2000-1995للتنميييية  ةالخماسييييالخطييية   

المتعلقية بعجيز الموازنية  بالسياسات المالية والنقدية ويتضح ذلس مين خيالل المؤشيرات

كما أن السياسات اتنكماشية التي  العامة وميزان المدفوعات وتقليص معدتت التضخم،

التحول إلى ارتصاد السوق وضعف دور القطياو  إطار يف اترتصاديرلصت دور الدولة 

إليى تنيامى  أفضيىالخاص ورد أدى ذلس للتي ثير سيلبا عليى سيوق العميل والعمالية حييث 

 التوالي.على  %34ر9و %21ر3لفقر حيث تراوحت نسبته بين مستوى ا
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أن اليدتئل  إتزيادة متوسط دخل الفيرد خيالل سينوات الخطية  إلىالخطة ت دف كما أن  

لغالبييية السييكان حيييث لييم تصييل تلييس الزيييادة إلييى  المعيشيييالمسييتوى تييدنى ى ـييـتشييير إل

 (01) السل  والخدمات أسعار يمستوى التغيير ف

 ي" الحديث تماما عن العمالة الفائضة ف2005-2000" ةالخماسيالخطة  لتأغفورد     

فرص عمل بديلة ل ا ولم  وإيجادالمؤسسات والمراف  الحكومية وكيفية اتستفادة من ا 

والمرتبيات التيي تعتبير واحيدة مين مظياهر  األجيورهياكيل  يالنظر ف إعادةمس لة  ىتحظ

توزي   إلعادةوالمختلط بحيث يمكن استخدام ا والقطاو العام  اإلداريالج از  يالخلل ف

القوى العاملة بما يؤدى إلى حسن اتستفادة من ا وتم اتكتفاء ببعض العبارات المطاطة 

 .(02) وثيقة الخطة يوالمب مة ف

 الخاتمة

مدد  يددالل هددذا الفصددل أن الفسدداد هددو ن دديض الصددالح ويتمثددل بسددوء اسددتمالل يتضددح    

مندذ  إنسدانيةويعتبر الفساد ظاهرا  ياصة،صول على م اسب السلًة العامة م  أجل الح

الفسداد  وإضدرارةدل الم تمعدات دون اسدتثناء غيدر أن مخداطر  ةوينتشر ود الزمان،ةديم 

 .ل الم تمع لهبحسب درجة االنتشار والسعة ومد  ةبو أيرتختلف م  م تمع إلى 

ه الم تمدع وال هداز مرضدا يًيدرا يعدانى مند وأصدبحاليم  و دد تًدور الفسداد  ةو ماأ    

االدار  للدولة وال ًاعي  العام والمختلط رغم صدور ال واني  التة تهدف للحد منه مثل 

أن  إالوبرغم أن الفساد يهدف منه الحصول على م اسب ياصة  ،واـةانون م اوحة الرش

إلدى تح يدق  والسدعةالوةدت  وإهدداروالميا   واإلهمالمثل التسيب  أير انتشار ظواهر 

العامددة وااليددتالس وشدديوع ظدداهرا االزدواج  ايمددوالم ابددل عدددم تحصدديل  ةء وددالثددرا

لم يدتم تدارةده حيدث يدؤد   إكاوالمحسوبية ي عل مما يحدث أمرا بالغ الخًورا  الوظيفة

 وأضددعافووشدل بددرام  ويًدط التنميدة  واالةتصدادي السياسدةكلدل إلدى عددم االسددت رار 

مسيتوى انشيطت ا ال يام بمهامها وتددنى  ةو اإلداريةايجهزا  وأضعاف االةتصاديالنمو 

ي زعزعة ثقية المتعياملين مع يا، كميا يترتيب علييه وجيود طبقية تعميل عليى نشير لوبالتا

  .الفساد بغرض تحقي  مصالح ا الخاصة
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اليييمن عديييدة وأهم ييا هييو  يالج يياز اتدارى فيي إمييراضتنتشييار  الرئيسيييوالسييبب    

الحي   األصيل يفي هيي والتييبات بشكل مسيتمر والمرت لألجورانخفاض القيمة الشرائية 

أريل  الحياليالورت  يف أصبحتورد  ،العمل ألداءاتساسى للعاملين مقابل التفر  الكامل 

والمرتبيات والعيالوات  األجيورورد تعرض هيكل  م،1990من رب  ريمت ا الحقيقية عام 

 0 والترريةنضباط وات واإلنتاجية األداء يوالبدتت للتشوه مما جعله عديم الفاعلية ف

فيييه تحييرس جيياد ميين ربييل الحكومييات المتعاربيية بعييد الوحييدة  دت يوجييالورييت الييذي  يفيي   

اسيتراتيجية  ألعيدادالوريت اليذي شيكلت فييه لجنية وزاريية  ففييالمباركة لمعالجة الخلل 

موعيد  يفي إعمال يام وتقيديم نتيائج 9/5/2000 يف عمال اأتبدأ  األجوروطنية لسياسة 

 األجييورعليى صيدد تعيديل  إلعمال ياانيه ليم يلمييس أثيرا  إتم 2001يولييو  ن ايية أرصياه

السعرية ورفي   اإلجراءات يإلى استمرار الحكومات المتعاربة ف باإلضافة، حقيقيبشكل 

ب دنى المتطلبيات كميا  ييف دت يكاالذي جعل من الراتب  األمرالدعم عن كثير من السل  

مختصون وردمت إلى الج ات الرسمية كالمجلس رام ب ا ال التيأوضحت ذلس الدراسات 

  .اتستشاري

صيعبا  أميراأن ذليس  إت هت يكفييوبرغم أن الموظف يستطي  ترس العمل ميادام الراتيب   

نظرا لعدم وجود فرص عمل بديلة مما يدف  الكثير للحفاظ على عمله والبحث عن فرص 

م يعد راصرا على ج ة أو ج از ل األمرلتحقي  الثراء خاصة وان  وأحيانالتحسين الدخل 

الرواتب ف يي تي تى  يزيادات ف إحداثما تقوم به الدولة من  إما، معين بل شمل الجمي 

 0السعرية وليس وف  م نجية واضحة وشاملة لإلجراءاتمرافقة 

 اإلدارية. اإلمراضانتشار  أسبابيضاف إلى ذلس اتختالتت ال يكلية والقانونية ك حد   

 لفساد المالي واإلداري نقترخ ما يلي:ولمعالجة ا   

وضع سياسة وطنية لألجور والمرتبات تراعة االحتياجات المعيشدية العمل على  -5

للعداملي  واسددرهم، وةددذا ندوع وطبيعددة العمددل والحاجدة لالديددار لمواجهددة االحتياجددات 

 المست بلية ومراعاا التميير وة ت اليف المعيشة.

 نعدة، واالزدواج الدوظيفة مد  يدالل التحديدد ال ضاء على البًالدة السداورا والم -4

الدةيق لواجبات ةل وظيفة وشروط شملها، وم  يالل إي اد ودر  عمدل عبدر تشد يع 

 وتًوير االستثمار الح ي ة وة ةاوة الم االت. 
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اسددت مال البنيددة ال انونيددة واإلداريددة للدولددة، ووضددع ال ددواني  موضددع التنفيددذ،  -2

 تصحيح اية ايتالالت تظهر اثناء التًبيق.والمراجعة الدورية لها بحيث يتم 

 انشاء جهاز للرةابة اإلدارية، وإي اد المحاةم اإلدارية. -2

اعتماد التعيي  وة وظائف الدولة وايجهزا التابعة لها على مبدأ ال فاءا والخبرا  -1

  والمناط ية والمحسوبية.    الشلليةعوالمؤهالت والتدرج الًبيعة، واالبتعاد 

ثددوا  والع ددا ، ووضددع الخًددوات والضددوابط التددة ت فددل م اوددأا تفعيددل مبدددأ ال -6

 المحس  ومعاةبة المسةء.

إعدادا االعتبدار للعددالوا السدنوية التدة تددنمح للموظدف بحيدث تحفددزه علدى ان دداز  -1

عمله بالش ل المًلو  وااللتزام بالدوام وبذل المزيد م  ال هدد وتشد ع علدى االبت دار 

 والتًوير للعمل.
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 فييتكن دريقة وكافية إلظ ار العدد الحقيقي مين الوظيائف المزدوجية واعتميدت 

األساس على األسماء وهو ما أدى إلى ظ ور حاتت كثييرة مين األخطياء وعيدم 
 .الصحة

عبيد الوهياب راوخ، مرجي  سيب   0الجم وريية اليمنيية، د  فييالحكم الرشييد  -24
 .133ذكره ص 
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الجم ورييية اليمنييية،  فييي اإلداريحمييود عبييد اللييه صييالح عقييالن، الفسيياد  0د -25
 .100مرج  سب  ذكره ص 

الجم ورييية اليمنييية،  فييي، التنمييية اإلدارييية يعبييد ال ييادي حسييين ال مييدان 0د -20
دراسة نظريية وتطبيقيية، الكتياب األول، الطبعية اتوليى، دمشي ، منشيورات دار 

 .211م ص 1990العصر 

م بش ن الجيرائم والعقوبيات، 1994لسنة  12ي بالقانون ررم القرار الجم ور -21
أكتيييوبر للصيييحافة والطباعييية  14وزارة الشيييئون القانونيييية، صييينعاء، مؤسسييية 

 .54والنشر عدن، ص 

الجم ورييية اليمنييية،  فيي اإلداريحميود عبييد اللييه صيالح عقييالن، الفسيياد  0د  -21
الميواطنين  محمد القاعدي، أزمة الثقة بيين 105، 104ص  ،مرج  سب  ذكره
الجم وريية اليمنيية، المع يد العيالي لضيباط الشيرطة، بحيث  فييورجال الشرطة 

، المرج  الساب  يعبد ال ادي ال مدان 0، د 30م ص 1994دبلوم غير منشور 
 فيييالثالييث  ي، المع ييد القييومي لييإلدارة العاميية، وثييائ  المييؤتمر اتدار210ص 
ئضيية واتجاهييات اتسييتثمار ى صيينعاء، عبييد الكييريم مطييير، العماليية الفا0و0ج

لمعالجت ا، ندوة القوى العاملة، المجلس اتستشاري بالتعاون مي  وزارة العميل 
 .90م صنعاء،  ص 1991أكتوبر  21-20الفترة  فيوالتدريب الم ني المنعقد 

مواج ية  فييأحمد عبد الرحمن شرف الدين، أهمية رانون الخدمة المدنية  0د -29
خ اإلداري فييي الجم ورييية اليمنييية، مرجيي  سييب  نييدوة اإلصييال اإلداري، الفسيياد
 .102ص  صنعاء،ذكره، 

الييمن مراجعية ليدورها اتجتمياعي، بحيث  فيي، الزكاة يمحمد أحمد اتفند 0د -30
مجلة شئون العصر، المركز اليمنى للدراسات اتستراتيجية صينعاء،  فيمنشور 

 .10، 15ص  2002يونيو  –العدد الساب  ابريل 

 .م20/3/2002 ،13049صحيفة الثورة العدد  -31

 .20مرجع سبق كةره   اترتصادية  -24

 .29، 20، 21االةتصادية مرجع سبق كةره    -22

لسددلة سواجتماعيددة،  ارتصيياديةمعًيددات  أيدد  ، الدديم  إلددى أحمددد سددعيد الدددهة -22

( ينداير 45دمشدق، العددد ) ةاالستراتي يت أوراق يمانية، المرةز العربة للدراسا

 .22   م،4002

 .29، 20، 21االةتصادية مرجع سبق كةره    -21

 .29، 20، 21   سبق كةره ةاالةتصادية مرجع -26

 .19االةتصادية مرجع سبق كةره   -21

محمددد هددزاع، دراسددة موضددوعية حددول ال ددو  العاملددة بال مهوريددة اليمنيددة  -20

نددوا ال دو  العاملدة، الم لدس  ،4056-5990ومتًلباتها الحالية والمسدت بلية 

 40-46الفتددرا  ةاالستشدداري بالتعدداون مددع وزارا العمددل والتدددريب المهنددة ودد

 .560  ، م صنعاء5990أةتوبر 

وحددات  ةالعز  صالح المالحة، اسدتًالع الددوام الرسدمة والوةدت الضدائع ود -29

الم لددس  اإلداري،، ندددوا اإلصددالح وال ًدداعي  العددام والمخددتلط اإلداريال هدداز 

-51الفترا  ةو اإلدارياالستشاري بالتعاون مع وزرا الخدمة المدنية واإلصالح 

 .26، 22م صنعاء،   5991ديسمبر  51
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عبد ال ريم مًير، العمالة الفائضة وات اهات االستثمار لمعال تها، ندوا ال و   -20

 .94   ،العاملة، مرجع سبق كةره

ال مهوريددة  وددةمحمدد عبددد الرشديد علددة، إدارا وتسدويق الخدددمات الًبيدة  0د -25

 .410، 411   ،اليمنية مرجع سبق كةره

ل تها مرجع سدبق عبد ال ريم مًير، العمالة الفائضة وات اهات االستثمار لمعا -24

 .90  ،كةره

وحددات  ودةالعز  صالح المالحة، اسدتًالع الددوام الرسدمة والوةدت الضدائع  -22

 .20مرجع سبق كةره    والمختلط،وال ًاعي  العام  اإلداريال هاز 

، اإلدارينددوا االصدالح  اإلداري،االصدالح  ودة، ات اهدات السدعيديمًهر  0د -22

 ودة اإلداريدمدة المدنيدة واالصدالح الم لس االستشاري بالتعاون مدع وزارا الخ

 .12-14  صنعاء،  ،م5991ديسمبر  51-51الفترا 

ال مهوريدة  وة اإلداريحمود عبد الله صالح ع الن، الفساد  0للمزيد راجع د  -21

المحليدة  اإلدارا، العدز  صدالح المالحدة، 506   ،اليمنية، مرجدع سدبق كةدره

الم لس االستشاري  ،داريورةة م دمة لندوا االصالح اال وةومش الت التًبيق 

الفتدرا مد   ودةوالمنع ددا  اإلداريبالتعاون مع وزارا الخدمة المدنية واإلصدالح 

 .41، 42و 59م   5991ديسمبر  51-51

يالدد راجدح شديب، بعدض مشد الت ةدوا وسدوق العمدل، نددوا  0للمزيد راجدع د -26

والتدريب ال و  العاملة والتنمية، الم لس االستشاري بالتعاون مع وزارا العمل 

، 41، 40، 59، 56   .م5990أةتدوبر  40-46الفترا  وةالمهنة والمنع دا 

مواجهدة  ودةاحمد عبدد الدرحم  شدرف الددي ، أهميدة ةدانون الخدمدة المدنيدة  0د

  .566، مرجع سبق كةره   اإلداريالفساد 

وحددات  ودةوالوةدت الضدائع  الرسدمةالعز  صالح المالحة، اسدتًالع الددوام  -21

، أحمددد 11   ،ال ًدداعي  العددام والمخددتلط المرجددع السددابق وددة دارياإلال هدداز 

 .25، 40   ،، اليم  إلى أي ، مرجع سبق كةرهالدهةسعيد 

ال مهوريددة  وددةرأس المددال البشددر   وددةجعفددر حسددي  مندديعم، االسددتثمار  0د -20

 .545اليمنية " الواةع وايواق" مرجع سبق كةره   

ضدوء الحالدة  ودةلشدرعية السياسدة ا ودةا لنص تراثدة اءاحمد ناجى أحمد، ةر -29

  .15، 10اليمنية، مرجع سبق كةره   

  .564م مرجع سبق كةره   4002البرنام  العام للح ومة  -10

 –م 5990عبدددد الوهدددا  راوح، الح دددم الرشددديد ودددة ال مهوريدددة اليمنيدددة  0د -15

  .526   ،م، مرجع سبق كةره4004

سبق  لمعال تها، مرجععبد ال ريم مًير، العمالة الفائضة وات اهات االستثمار  -14

 .95، 90كةره  

عبد الله أحمد غانم، وزير الشتون ال انونية وشتون م لدس الندوا ، اإلصدالح  -12

عاء، المدؤتمر الشدعبة العدام، ال مهورية اليمنيدة م لدة الثوابدت صدن وةال انونة 

  .56-2م   5990 ديسمبر-العدد الرابع عشر، أةتوبر 

 .20، 29، 20، 21مرجع سبق كةره   االةتصادية، -12

 .20، 29، 20، 21مرجع سبق كةره   االةتصادية، -11

مرجع  ال مهورية اليمنية، وة اإلداريحمود عبد الله صالح ع الن، الفساد  0د -16

 .550 سبق كةره  
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، سدعيد عبدد المدوم  انعدم، نظدام ايجدور والمرتبدات بدي  النظريدة للمزيد راجع -11

والتًبيق، دراسة بحليلة وة ال مهورية اليمنية، رسالة ماجستير م دمة إلى ةلية 

-00، 51م   4004االةتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة المل ة أرو ، صدنعاء 

90. 

 .السابقالمرجع  -10

 وددة 52160العدددد  صددنعاء، ،ادياالةتصددالثددورا  العسددلة، ملحددقسدديف  0د -19

 .2م   42/1/4004

 ودة االةتصدادي، الف ر وبرنام  االصالح ةاحمد نعمان الشرجب الباريعبد  0د -60

ال مهوريددددة اليمنيددددة، م لددددة الدراسددددات االجتماعيددددة صددددنعاء، جامعددددة العلددددوم 

 .49-41م   5991 ديسمبر-يوليوولوجيا، العدد الرابع " ن توال

عم، المنظددور االسددتراتي ة للتنميددة وت يدديم سددوق العمددل جعفددر حسددي  منددي 0د -65

م م لددة دراسددات 4001-4000لألعددوام  ةإطددار الخًددة الخماسددي وددةوالعمالددة 

 62، 64   ،م(4004 يونيو-ابريل)اةتصادية، المؤتمر الشعبة العام صنعاء، 

 .61، 66نفس المرجع السابق    -64


