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 مة: المقد    1.0

عمالئهاِِّّللتنمية ة"ِّالدولي ِّ ةِّاليمني ِِِّّّوكالةِّ"الِِّّرتقد ِّ معِّ فيهاوِِّّ؛ومانحيهاِِّّ؛وأعضائهاِِّّ؛عالقتهاِّ ِِّّ؛ِّالمتطوعينِّ

أص منِّ المتعاقدينِِّّوغيرهمِّ المصلحةِّ أّنِِّّمعهاحابِّ حيثِّ ُت،ِّ العالقاتِّ تحقيقِِِِّّّّنهامكِّّهذهِّ ِِّّ.أهدافهامنِّ

ِّ.ِّوالتماسكِّقةِّوتساعدِّالعالقاتِّعلىِّاالزدهارفافيةِّوالمساءلةِّتبنيِّالثِّّالش ِِّّتدركِّأن ِّوهيِّ

يتمِّتحقيقهاِّو.ِّأصحابِّالمصلحةشيدِّالتيِّتعززِّثقةِّفافيةِّواالنفتاحِّهيِّمعاييرِّالحكمِّالر ِّالمساءلةِّوالش ِّو

أنِّيتمِّتنفيذِّجميعِّاألنشطةِّوالخدماتِِِِّّّّ-الوسعقدرِِّّب-معي نةِّتضمنِِِِّّّّتدابيرتبنيِِّّبِِِّّّقيامِّالوكالةِِّّمنِّخاللِّ

ِِّّ،ِّستقومِّالوكالةِّوباإلضافةِّإلىِّذلك.ِِّّالوصولِّإليهاِِّّأصحابِّالمصلحةيسهلِّعلىِِّّ،ِِّّحةواض ِِِّّّت ِّآلياِِّّمنِّخالل

ِّ.ةِّصنعِّالقراربإشراكِّأصحابِّالمصلحةِّطوالِّعملي ِِّّ-ا ِّحيثماِّكانِّذلكِّممكن-

 ياسية: من هذه الس    غرض ال   1.1

الت ِّ هوِّ الوثيقةِّ هذهِّ منِّ أهمي ِّالغرضِّ علىِّ الش ِّعرفِّ واةِّ إلىِِّّفافيةِّ باإلضافةِّ ِِّّوضعتسهيلِِّّلمساءلةِّ

ِّ.وموظفيهاِّللتنميةِّالوكالةِّاليمني ةِّالدولي ةمجلسِّإدارةِّمنِّقبلِِّّوتنفيذهاِّاإلجراءات

 : ياسة متطلبات الس    1.2



 
 

 
 

المساءلطب ُِّت مبادئِّ والش ِّقِّ بالت ِّةِّ العملياتفافيةِّ علىِّ صنعوِِّّاإلدارية،ِِّّساويِّ األِِّّعملياتِّ وعلىِّ داءِّالقرارِّ

ِّاليمنيةِّالدوليةِّللتنمية.ِِّّلوكالةاليوميِّلمنتسبيِّا

 ات:  عريف الت   1.3

ياساتِّالتيِِّّأمامِّأصحابِّالمصلحةِّعنِّالقراراتِّوالس ِِِّّّمسؤولة ِِّّالوكالةِِّّتكونِِّّمبدأِّأنِّّالمساءلةِّهيِِّّ .1

 ومبادئها.هاِّاستراتيجياتِّعنِّ،ِّوكذلكيتمِّاتخاذها

منِّخاللِِِّّّاتِّصنعِّالقرار.مشاركةِّأصحابِّالمصلحةِّفيِّعملي ِّالوكالةِّتشجعِِّّمبدأِّأنِّّهيِِّّفافيةالش ِّ .2

 ،ِّوالسماحِّباالطالعِّعلىِّمحاضرهاِّوتقاريرها.أداءِّعملياتهاِّفياالنفتاحِّ

  



 
 

 
 

 : ياسة س  ال نطاق    1.1

 اإلجراءاتِّالتالية:ِّتقومِّالوكالةِّبتبن يِّسياسةِّالشفافيةِّفيِّجميعِّعملياتهاِّاإلدارية،ِّمنِّخاللِّ

 تقاريرال .1

ةِّقاريرِّالقانوني ِّدِّالت ِّإعداالمتعلقةِّبلتزاماتِِّّالأكدِّمنِّامتثالهِّليجبِّعلىِّمجلسِّاإلدارةِّالت ِّ 1.1

 :ِّ،ِّعلىِّسبيلِّالمثالِّالِّالحصر،ِّماِّيليهذهِّااللتزاماتتشملِّعاقدية.ِّووالت ِّ

سنوي ِّ -أ تقاريرِّ ِّةتقديمِّ األمناء،ِِِّّّ مجلسِّ الرسمية،ِّ )الجهاتِّ المصلحةِّ ألصحابِّ

،ِِّّابقالعامِّالس ِِِّّّالتيِّقامتِّبهاِّفيأنشطةِّالوكالةِِِِّّّّحولالمانحون،ِّالمستفيدونِّ...(ِِّّ

 وجيهِّاألسئلة.ِّتلِّوإتاحةِّالفرصة

 حوِّالذيِّيقتضيهِّالقانون.ِّةِّعلىِّالن ِّقاريرِّالمالي ِّإعدادِّالت ِّ -ب

أيِِِِّّّّوكالةالِِّّتبحث 1.2 هناكِّ كانتِّ إذاِّ أخرىِِّّفيماِّ تلقيِِِِّّّّهاِّيمكنجهاتِّ منِّ تستفيدِّ هذهِّأنِّ

 زو دهاِّبهاِّ)الصحافةِّمثال(.ِّت،ِّلعنِّأنشطةِّالوكالةِّوأدائهاِّقاريرالت ِّ

 ِِّّجبِّأنِّيشملِّإفصاحِّالوكالةِّعنِّأدائهاِّالسنويِّماِّيلي:ي 1.3

منِِّّ -أ الدولي ةالغرضِّ اليمني ةِّ األالِِّّهذاِِّّيتضمنوِِّّ":للتَّنميةِِِِّّّّ"الوكالةِّ ضِّاغرتقريرِّ

هذاِِِِّّّّيتضمنجمعيةِّذاتِّأهمية.ِِِِّّّّ"للتَّنميةِِّّ"الوكالةِّاليمني ةِّالدولي ةِِّّمنالتيِّتجعلِِّّ

لِِّّرؤيةقريرِِّّالت ِّ باإلضافةِّ ورسالتها،ِّ معِِّّقيمالوكالةِّ االستراتيجية،ِّ وتوجهاتهاِّ هاِّ

 ة.ِّفيِّالبيئةِّالحالي ِِّّ"للتَّنميةِِّّ"الوكالةِّاليمني ةِّالدولي ةِّالتأكيدِّعلىِِّّ

هذاِِّّويشملِِّّ،ِِّّ"للتَّنميةِِِِّّّّ"الوكالةِّاليمني ةِّالدولي ةفيِِِِّّّّالمصلحةقاريرِّعنِّأصحابِِّّالت ِّ -ب

ِّقريرلت ِّا إداركيفي ِِّّ المصلحةةِّ أصحابِّ عالقاتِّ وكيفي ِّةِّ الموظفينِّ،ِّ توظيفِّ ةِّ

ةِّتمويلِِّّوكيفي ِّهم؛ِّواالحتفاظِّبهم؛ِّوتقديرهم،ِِّّومكافأتِِّّ؛وتدريبهمِِّّ؛والمتطوعين

ِّ،ِّوماِّيلحقِّبها.ِّالوكالة



 
 

 
 

و -ت األموالاالستثماراتِّ توضيحِِِِّّّّ:جمعِّ التقريرِّ هذاِّ ِّآليةوِِّّ؛األموالِِّّمصادرويشملِّ

مساءلةِِِِّّّّجوانبيشملِّهذاِّالجانبِّمنِّالتقريرِِِِّّّّ.استثمارها،ِّوأوجهِّصرفهاوِِّّ؛هاجمع

 إضافيةِّهي:

 األموال.ِّتعتمدهاِّالوكالةِّفيِّمرحلةِّصرفِّساءلةِّالتيِّآلياتِّالُم -

المستوالوكالةِِِِّّّّقدرةِِِّّّتقييم - علىِّ الحفاظِّ الحالي ِّعلىِّ للت ِّياتِّ فيِِّّةِّ مويلِّ

 .ِّوعرضِّللمخاطرِّالمتوقعة.المستقبل

جمعِِِّّّ - علىِّ عوارضِّ طرأتِّ حالِّ فيِّ الوكالةِّ تضعهاِّ التيِّ للخطةِّ عرضِّ

 األموال،ِّأوِّاستثمارهاِّأوِّصرفها.ِّ

حولِِّّتقارير - فيِِِِّّّّاستثماراتِِّّمفص لةِّ وخبرتهمِّ عنها،ِّ والمسؤولينِّ الوكالة،ِّ

بال ملحقِّ معِّ عام،ِّ بشكلِّ االستثمارِّ ِِّّاتِّالستثمارالمتوقعةِِِِّّّّمخاطرإدارةِّ

 .ِّالوكالة

 يشملِّهذاِّالجانبِّمنِّالتقريرِّماِّيلي:ِّ:عملِّالوكالةةِّاستراتيجي ِّ -ث

للوكالة،ِِّّةِِّّاالستراتيجي ِّتوضيحِِّّ - تمكِّّالمستقبليةِّ التيِّ "الوكالةِِّّنِِّّوالهياكلِّ

 .ِّتحقيقهامنِِِّّّللتَّنميةِّ"الدولي ةِّاليمني ةِّ

 ذهِّاالستراتيجية.ِّولوياتِّوالميزانياتِّالمرتبطةِّبهحديدِّاألت -

الذِّّالت ِِِّّّآلية - األداءِِّّقييمِّ عنِّ واإلفصاحِّ أوجهِِّّاتيِّ تجاوزِّ طريقةِّ تحديدِّ معِّ

ِّالقصور.ِّ

 :ِّواألداءِّاألنشطة -ج

 تائجِّواآلثار.المخرجاتِّوالن ِِّّقاريرِّحولإعدادِّالت ِّيشملِِّّو -

ِّة.ِّعنِّمؤشراتِّاألداءِّالرئيسي ِِّّقاريرإعدادِّالت ِِّّكذلكيشملِّكماِّ -



 
 

 
 

 السجالت .2

 :سجالتِّالعميل 2.1

نِِّّيانوقالاللتزاماتِِِِّّّّا ِّوفقِِِّّّالعمالءِّوبياناتهمللتَّنميةِّ"ِّمعِّسجالتِِِِّّّّالدولي ةِِِّّّ"الوكالةِّاليمني ةستتعاملِّ

ِّالمنظمةِّلهذهِّالمهمة،ِّووفقاِّلمنهجيةِّجمعِّالبياناتِّوتخزينها.ِِّّ

ِّ:سجالتِّالموظفين 2.2

وسياسةِِِّّّ"لعملِّ"لقانونِّاِِّّا ِّللتَّنميةِّ"ِّمعِّسجالتِّالموظفينِّوفقِِّّالدولي ةِِّّ"الوكالةِّاليمني ةستتعاملِِّّ

ِّلمنهجيةِّجمعِّالبياناتِّوتخزينها.،ِّووفقاِّةالخصوصي ِّ

ِّ:والمانحينسجالتِّاألعضاءِّ 2.3

اليمني ةستتعاملِِّّ وفقِِِّّّالدولي ةِِّّ"الوكالةِّ العميلِّ سجالتِّ معِّ ِّ" الخصوصي ِِِّّّا ِّللتَّنميةِّ ةِّلسياسةِّ

ِّة.قانونِّالخصوصي ِّبِِّّالمتعلقةِّلتزاماتاالو

ِّ

 النشرِّواالفصاح .3

خاللِّتنفيذِّالعملياتِّالتيِّتؤكدِّالوكالةِّأنهاِّخاضعةِّللُمساءلةِّأمامِّأصحابِّالمصلحةِّمنِِّّ 3.1

اجتماعاتِّالوكالةِِِِّّّّمحاضرِِّّتحددِّكيفِّومتىِّوتحتِّأيِّقواعدِّسُتعقدِّاالجتماعات.ِّوستكون

 ألصحابِّالمصلحة.ِّمفتوحةِّ

ِّتتمّثلِّآليةِّالنشرِّواإلفصاحِّفيِّالوكالةِّمنِّخاللِّالمبادئِّالتالية: 3.2

ِّفيِّهذاِّالمجال.ِّإلجراءاتِّالتيِّينصِّعليهاِّالقانونِّاتباعِّا •

 سجالتِّاالجتماعات،ِّالمهام،ِّوكّلِّماِّيتعّلقِّبعملِّالوكالة.االحتفاظِّب •

 اإلعالناتِّالعامةِّبموجبِّالقانون.ِّ •

 جدولِّاألعمالِّالمنشورِّعلىِّالموقع. •

 المحاضرِّالمنشورةِّعلىِّالموقع.ِّ •



 
 

 
 

ِّومنصاتِّالتواصل.ِّنشرِّاإلشعاراتِّعلىِّالموقع •

عدمِّنشرِّاإلفصاح،ِّإالِّفيِّحالِّكانِّاإلفصاحِّيخضعِّلسياسةِّالخصوصيةِّفتلتزمِّالوكالةِّب 3.3

ِّضمنِّالسياسةِّالمذكورة.


