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الشبكة العربية لتعزيز النزاهة لمكافحة الفساد في المؤتمر السنوي السادس لـ "وفد مشاركة 

  "الجمعية الدولية لسلطات مكافحة الفساد"

  2012أكتوبر / تشرين االول  7-4كوااللمبور، ماليزيا، 

لجمعية الدولية لسلطات مكافحة ا"ـ السادس ل المؤتمر السنويأعمال في  "الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد"شاركت   
معالي رئيس  برئاسةوفد رفيع المستوى  مّثل الشبكة .2012أكتوبر /تشرين األول 7إلى  4من  )ماليزيا(المنعقد في كوااللمبور  "الفساد

رؤساء ومسؤولي هيئات مكافحة فد الو ضّم . ية للوقاية من الرشوة في المغربالشبكة السيد عبد السالم أبو درار، رئيس الهيئة المركز 
وقام  .، وهي الهيئات األردنية والعراقية والسعودية والفلسطينية والمغربية واليمنية، إضافة إلى الهيئة التونسيةالشبكةالفساد المنضمة إلى 

  . ، وشاركوا في فعالياتهلفةه المختعملالمؤتمر العامة وورش جلسات  الهامة أثناء من الكلمات والمحاضرات بتقديم عددأعضاء الوفد 

  صورة من اإلجتماع الجانبي

 2012أكتوبر /تشرين األول 6وفي إطار هذه الفعاليات، عقد الوفد إجتماًعا جانبيا يوم السبت في 
. لبحث التقدم المحرز في تنفيذ برنامج عمل الشبكة وللتداول في المواضيع ذات اإلهتمام المشترك

تفعيل جهود إنشاء وتدريب فريق خبراء لعدد من الخطوات الملموسة  توافق المجتمعون علىو 
ومن أهم هذه الخطوات اإلسراع بترشيح . الشبكة في التحقيق واإلدعاء في جرائم الفساد الخطرة

المحققين والمدعين الذين سيشّكلون أعضاء الفريق، وٕاقامة دورته التدريبية االولى في االكاديمية 
منظمة "فريـــق خبراء مشترك مع  تشكيلكما اطلع الوفد على مقترح . الفسادالماليزية لمكافحة 

معني بصياغة تشريعات مكافحة الفساد وتعزيز جودتها، بما يتوافق " برلمانيين عرب ضد الفساد
  هذا المقترحورة ـ، وٕاتفقوا على متابعة العمل على بل"المّتحدة لمكافحة الفساد إتفاقية األمم"مع أحكام 

إقترح بعد ذلك ممثلو هيئة . مشروع متكامل يتم إدماجه في نشاطات الشبكةراجه إلى النور بشـــــكل إلخ
كأحد أولويات عمل الشبكة، فنال " تعزيز ثقافة النزاهة والمنظومة القيمية"النزاهة العراقية اعتماد موضوع 

مدى إمكانية إدماجه في برنامج المقترح تأييد الحاضرين، وٕاتفقوا على دراسته بشكل أكبر للوقوف على 
كما رحبوا من حيث المبدأ بالمقترح الذي قّدمته هيئة النزاهة العراقية . 2014-2013عمل الشبكة لـ 

  . لتنظيم أحد نشاطات الشبكة في بغداد، على أن تتم دراسته كما يلزم التخاذ القرار المناسب

المشروع اإلقليمي "بدعوة من رئيسها وبدعم من يذكر أن مشاركة وفد الشبكة العربية في المؤتمر تّم 
، وبالتنسيق مع "لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية التابع لبرنامج األمم المّتحدة اإلنمائي

لمداخلة مستمًعا الشبكة رئيس   ".لجمعية الدولية لسلطات مكافحة الفسادا"ـ لهيئة مكافحة الفساد الماليزية واالمانة العامة 

  .وفد هيئة النزاهة العراقية

          

  "الفساد مكافحة لسلطات الدولية الجمعية" لـ السادس السنوي شريط أحداث المؤتمر


