
  

 

  

    

 

  

 

 
 ورشة عمل إقليمية

  عن الذمة المالية والمصالح نحو نظم أكثر فعالية للتصريح
 الجمهورية اللبنانية،  بيروت

 2022حزيران يونيو /    29-30
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 4 من 1 الصفحة

 مقدمة 

بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في لبنان، ينظم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ورشة عمل 
،  " والمصالح  الذمة الماليةلتصريح عن  "نحو نظم أكثر فعالية لإقليمية في مدينة بيروت، الجمهورية اللبنانية، بعنوان  

في إطار مشروعه اإلقليمي لـ "مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان    2022يونيو/ حزيران    30-29وذلك يومّي  
 العربية" الذي ينفذه بالشراكة مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي.  

الر  الحوكمة  أركان  من  أساسيا  ركنا  والمصالح  المالية  الذمة  عن  للتصريح  فعال  نظام  وجود  شيدة  يعد 
ومقتضيات الوقاية من الفساد ومحاربته، نظرا ألنه يساعد على اشاعة الثقة في الموظف العام، بمفهومه الواسع،  
الذي يشمل المواقع السياسية والتشريعية والتنفيذية والقضائية والعسكرية واالمنية، كما انه يمّكن من رصد مصالحهم  

مصالحهم الخاصة والمصلحة العامة، إضافة الى أنه يسّهل دور  وإدارتها بشكل ال يؤدي الى حدوث تضارب بين  
السلطات المعنية في كشف اي تضخم غير مشروع في الثروة وبالتالي عملية المساءلة والمحاسبة في هذا الشأن.  

دولة  إلى أنه "يجب على كل    التي تشير في في مادتها الثامنة  تفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسادهذا ما تؤكده ا
تدابير وأنظمة تطلب من   إلى وضع  المحلي،  لقانونها  للمبادئ األساسية  طرف أن تسعى، عند االقتضاء ووفًقا 
الموظفين العموميين اإلعالن عن أنشطتهم الخارجية واستثماراتهم وأصولهم وهباتهم التي قد ينتج عنها تضارب في  

 لية والتجارب المستفادة من حول العالم.  هذا أيضا ما تشدد عليه مختلف التوصيات الدو  المصالح". 

  عن الذمة المالية والمصالح يلعب دوًرا جوهريا في لتصريح  إستخدام التكنولوجيا في بناء وتطبيق نظم ا
الثقة. ومع  يعزز يتيح قدًرا أكبر من المساءلة و و فحص أرباح وأصول الموظفين العموميين إلكترونيًّا، تيسير عملية 

إضافة إلى وجود    ، األنظمة غالًبا ما ُتقابل بالتشكيك حول كيفية حماية األمن والخصوصية الشخصيةهذه  ألن    ذلك 
تحديات تتعلق بكيفية التعامل مع الكم الكبير من المعلومات التي تحتويها التصاريح والتحقق منها وربطها بسجالت  

 . األخرى وقواعد البيانات ذات الصلة الدولة

والتجارب   تسليط الضوء على الممارسات الجيدة في الدول العربيةل و  لموضوع الهام،للتعمق أكثر في هذا ا
ذات الصلة  لإلصالحات  والتجارب العملية    ألطر القانونيةاالطالع على ا، سيتّم  المستفادة منها ومن دول أخرى 

العراق. إضافة إلى تسليط  كّل من األردن ولبنان والكويت و التي تم اعتمادها في السنوات القليلة الماضية بما في  
اليونان في إنشاء وتنفيذ نظام التصريح اإللكتروني الخاص بها. من المتوقع أن  دول أخرى كالضوء على تجربة  

ُتختتم الورشة بجملة من األفكار حول االستراتيجيات واألدوات التي من شأنها أن تساهم في توجيه الجهات المسؤولة  
 مع المعايير الدولية وخصوصيات سياقات بلدانها.  لتصميم وتنفيذ سياسات تتماشى

.  Zoomعن ُبعد عبر منّصة    إضافة الى امكانية المشاركةعقد ورشة العمل اإلقليمية بشكل حضورّي  تن
المستخدمة هي اللغ يشارك في اللقاء    بعد اختتام اللقاءفورية.  الترجمة  ال  توّفر  العربية واإلنجليزية مع  تين اللغات 

هيئات مكافحة الفساد واألجهزة الرقابية والوزارات العاملة في هذا المجال في المنطقة العربية، إضافة  ممثلون عن  
اإلختصاص ذوي  من  ودوليين  إقليميين  خبراء  اإللكتروني  ،  إلى  الموقع  على  والصور  الوثائق  توفير  يتم 

aciac.org-www.undp . 

http://www.undp-aciac.org/
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 األعمال  جدول

 2022  يونيو/ حزيران   29، األربعاء  
 

 الجلسة اإلفتتاحية  11:00 – 10:30

 كلمات رسمية  

 الوطنية لمكافحة الفساد في لبنان  هيئة ال  رئيسالقاضي كلود كرم،  •

برنامج األمم المتحدة  لمكتب   ةالمقيم ةالممثل، ميالني هاونشتاينالسيدة  •
 في لبنان  اإلنمائي

  

 معايير وتطبيقات نظم التصريح عن الذمة المالية والمصالح  الجلسة األولى:  13:00 – 11:00

من منظورات الحوكمة والتنمية  والمصالح  الذمة المالية التصريح عن  نظم  أهمية 
 المستدامة 

أركان السبالني، رئيس المستشارين الفنيين اإلقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز  السيد   •
 اإلقليمي للدول العربية  النزاهة، مركز برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 المعايير الدولية والممارسات الفضلى حول العالم 
ستيل، ا • تيم  رئيس  لسيد  بالمخدرات  ،  يمستشار  المعني  المتحدة  األمم  مكتب 

 والجريمة 

 صندوق النقد الدولي بيرة رئيسة في القطاع المالي، خالسيدة إيفانا روسي،   •

 عامة   مناقشة
  

  الغداء 14:00 – 13:00
  

تجارب مقارنة في إرساء وتفعيل نظم التصريح عن الذمة المالية  :  الثانيةالجلسة   15:30 – 14:00
 والمصالح 

 لتعزيز الثقة وحماية النزاهة نظم التصريح   
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الهيئة العليا لشفافية الحياة العامة،  مسؤولة الشراكات الدولية،  ماري لينتزر،  •
 فرنسا 

 لنظم التصريح  ة الرقابي  القيمةإستخدام التكنولوجيا لتفعيل 

 ، اليونان رئيس الهيئة الوطنية للشفافيةالسيد أنخيلوس بينيس،  •

طة  لس ، األموال  وحدة التحقيق في مصدرئيس ر  ،جورجيوس زافاكوسالسيد  •
 ، اليونان مكافحة غسل األموال

 نظم التصريح كوسيلة فعالة لمالحقة جرائم الفساد 

 البنك الدولي أخصائي رئيس في القطاع العام، السيد ديفيد برنستين،  •

 مناقشة عامة 
  

 2022 يونيو / حزيران   30، الخميس  
 

 في المنطقة العربية   والمصالح  ية ماللانظم التصريح عن الذمة  الجلسة الثالثة:  11:30 – 10:30

 قراءة مقارنة في المعايير والممارسات المعتمدة في الدول العربية   
  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  مركز  أخصائي رئيسي،، السيد أنور بن خليفة •

 اإلقليمي للدول العربية 

نظم التصريح في المنطقة العربية واآلفاق    تطورمنظور المجتمع المدني لمسار  
 المستقبلية المرجوة 

ممثل عن المجموعة غير الحكومية في الشبكة العربية  لسيد ماجد المطيري،  ا •
 جمعية الشفافية الكويتية   رئيس مجلس إدارة ، لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 

ال • مجموعة غير الحكومية في الشبكة العربية  السيد شرف الموسوي، منّسق 
 لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 

 مناقشة عامة 
  

 إستراحة 11:45 – 11:30
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 العربية   الدولمن  مختارة تجارب النجاحات والتحديات في  :  الرابعة الجلسة   13:45 – 11:45

 لبنان دراسة حالة:  

النواب اللبناني، رئيس مجموعة  السيد غسان مخيبر، نائب سابق في مجلس  •
 ضد الفساد في لبنان  ون برلماني

 السيدتان ريما خيرهللا وأليسار حميدان، مجلس الخدمة المدنية، لبنان  •

 األردن  دراسة حالة:

 ، األردنفي وزارة العدل  شهار الذمة الماليةإ رئيس ديوان  سيد فيصل معتوق،  ال •

 دراسة حالة: فلسطين 

، هيئة مكافحة الفساد،  عام إقرارات الذمة المالية  مدير  السيدة عيسى جاد هللا،   •
 فلسطين 

 لكويت ا  دراسة حالة:

الهيئة العامة ،  مراقب لجان الفحص وإعداد التقارير،  روضان المخيزيم السيد   •
 الكويت ،  لمكافحة الفساد 

 نس تو دراسة حالة:

اإلدارة العامة للحوكمة    في  العموميةمستشار المصالح    ،  العبيدي   ة سند السيدة   •
   ، تونسوالتوقي من الفساد

 أسئلة وأجوبة 

 الجلسة الختامية  14:30 – 13:45

 مالحظات ختامية   

  ممثل عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في لبنانب كليب، لي ك الدكتور •

 خالصات وخطوات المتابعة 

المستشارين الفنيين اإلقليمي لمكافحة الفساد  أركان السبالني، رئيس السيد  •
 اإلقليمي للدول العربية   وتعزيز النزاهة، مركز برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
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*** 

 

 الغداء 14:30


