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 الطراونه األكرم  فايزالدكتور األردني تحت رعاية دولة رئيس الوزراء 

 
 رفيع المستوىإقليمي مؤتمر 

 "إتفاقية األمم المّتحدة لمكافحة الفساد الوطنية في تنفيذ العدالة سلطات"بشأن 
 عمان، المملكة الهاشمّية األردنّية 

 2102يونيو /حزيران 25-26
 

  

مسّودة البرنامج 
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 عن المؤتمر لمحة مختصرة
 "العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفسادالشبكة "تنظم ، األكرم الطراونه فايزالدكتور  األردنيتحت رعاية دولة رئيس الوزراء 

ينعقد المؤتمر ". العدالة الوطنية في تنفيذ إتفاقية األمم المّتحدة لمكافحة الفساد سلطاتدور "بعنوان رفيع المستوى  ااقليمي   امؤتمر  
وتعزيز النزاهة في ، بدعم من المشروع اإلقليمي لمكافحة الفساد 2102يونيو /حزيران 26-25بتاريخ ( األردن)ان عمّ  يف

يشارك . الهاشمية البلدان العربية التابع لبرنامج األمم المّتحدة اإلنمائي وبالشراكة مع هيئة مكافحة الفساد في المملكة األردنية
 ،البلدان العربيةوزراء عدل ورؤوساء هيئات مكافحة الفساد وقضاة ومسؤولون رسميون رفيعو المستوى من  مؤتمرالفي 

 تيسير لىا المؤتمر يهدف. شريكةدولية إقليمية و منظمات دول و المجتمع المدني و  بارزين وممثلين عنخبراء باالضافة الى 
البلدان العربية بشأن أفضل الممارسات في تنفيذ الفصلين الثالث والرابع من إتفاقية األمم المّتحدة تبادل الخبرات والتجارب بين 

وذلك  .الفسادمكافحة لتكون أكثر فعالية في العدالة الوطنية  سلطات اتتنمية قدر  بشأن سبل النقاشوتعميق  لمكافحة الفساد،
سهم يويتوّقع ان . ه البلدان العربية في هذا المجالوالتحديات المختلفة التي تواجوالدولية  في ضوء المستجدات اإلقليمية

الفجوات بين أحكام اإلتفاقية والقوانين الوطنية وتحديد حاجات اإلصالح في هذا على رصد  المسؤولينالمؤتمر في تعزيز قدرة 
مكانيات التعاون على المستوى الثنائي بين البلدان العربية ومع بلدان أخرى كذلك، أو على المستوى اإلقليمي والدولي  المجال وا 

 . من خالل الشبكات والمنظمات والمبادرات المعنية

 جدول األعمال 

 2032يو يون/حزيران 22 في ثنينال 
 

 التسجيل   00.10 – 00.10
 

 الجلسة الفتتاحّية  30.10 – 00.10

 .منهالمتوقّعة  نتائجالو  المؤتمر من عرض خلفيّة وأهداف الجهات الراعية والمنظمةتمكين : الجلسة هدف

 
 كلمة الترحيب 
 الكلمات الرسمية  
 الرسمية كلمة اإلفتتاح 

 

  استراحة  33.00 – 30.10
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 ول  الجلسة األ  31.00 – 33.00

 ومكافحة الفساد في ضوء المعايير الدولية واإلقليمية العربية  نفي البلداسلطات العدالة الوطنية 
تمكين المشاركين من التعرف على أبرز المعايير الدولية واإلقليمية التي يجب أخذها في : هدف الجلسة

، وبحث التحديات تفعيل دور سلطات العدالة الوطنية في مكافحة الفسادعند مناقشة سبل  الحسبان
 .العربية البلدان في المعايير هذه ومواءمة نفيذالمتعلقة بت

 

 إتفاقية األمم المّتحدة لمكافحة الفساد ومتطلبات تنفيذ الفصلين الثالث والرابع 
  المّتحدة لمكافحة الفساداإلتفاقية العربية لمكافحة الفساد مقارنة باتفاقية األمم 
 (مبادئ بنغالور، إتفاقية الرياض، وغيرها)ذات الصلة  المعايير الدولية واإلقليمية األخرى 
 إشكاليات تنفيذ ومواءمة المعايير الدولية واإلقليمية لمكافحة الفساد في البلدان العربية 
 مناقشة عامة   

 

 الغداء 31.00 – 31.00
 

 ةالثانيالجلسة  31.00 – 31.00

ودروس مستفادة في تنفيذ الفصلين الثالث والرابع  ممارسات جيدة: دراسات حالة من المنطقة العربية
 في إتفاقية األمم المّتحدة لمكافحة الفساد

المشاركة، ال سيما تلك المنخرطة بشكل فاعل في تنفيذ إتفاقية األمم  العربية تمكين الوفود :هدف الجلسة
ها بالنسبة لتنفيذ الفصلين الثالث والرابع من هذه اإلتفاقية، استعراض جهودالمتّحدة لمكافحة الفساد، من 

أبرز التجارب ذات الصلة في المنطقة العربية بغية التعرف على الممارسات الجيدة  والتعرف على
 .وس المستفادة في هذا المجالوالدر 

 

 في لمكافحة الفساد إتفاقية األمم المّتحدة  الفصلين الثالث والرابع في لمحة عامة عن وضع تنفيذ
 المنطقة العربية

  دراسات حالة المداخالت الرسمية للوفود العربية المشاركة و 
 

  إستراحة 31.32 – 31.00
 

  ثالثةالجلسة ال 30.00 – 31.32
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 فجوات وتوصيات: ممارسات الفساد وتفعيل إجراءات المالحقة الجزائية في البلدان العربية تجريم

تمكين المشاركين من التعمق في أبرز الفجوات التي تواجه البلدان العربية في مجال  :هدف الجلسة
إتفاقية األمم تجريم الفساد وتعزيز اإلجراءات الجزائية لمالحقته باإلستناد إلى أحكام الفصل الثالث في 

الفساد باإلضافة إلى المواثيق الدولية واإلقليمية ذات الصلة والتجارب المقارنة من  المتحدة لمكافحة
 .المنطقة العربية وخارجها

  أبرز التحديات التي تواجه البلدان العربية في تجريم ممارسات الفساد وتفعيل إجراءات المالحقة
 الجزائية في هذا المجال 

  المملكة األردنية الهاشميةتجربة 
 مقارنة من خارج المنطقة العربية تجارب 
 مناقشة عامة 

 

  حفل عشاء بدعوة من هيئة مكافحة الفساد األردنية  20.00
 

 2032 يونيو /حزيران 21ثاء ثال ال
 

  الرابعةالجلسة  30.12 – 00.00

  دور سلطات العدالة في معالجتها : في مكافحة الفساد التعاون الدوليمعضلة 

  دراسة أبرز المعوقات التي تواجه البلدان العربية في مجال التعاون الدولي وبلورة تصورات :هدف الجلسة
وباإلستناد إلى أحكام الفصل الرابع في  محددةللتغلب على هذه المعوقات من خالل مبادرات قابلة للتنفيذ 

التجارب و المواثيق الدولية واإلقليمية ذات الصلة باإلضافة إلى  إتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد
 .المقارنة من المنطقة العربية وخارجها

 

  مجال التعاون الدولي لمكافحة الفسادأبرز التحديات التي تواجه البلدان العربية في 
  الجمهورية التونسيةتجربة 
 ب مقارنة من خارج المنطقة العربيةار تج  
 مناقشة عامة 

 

 إستراحة 33.00 –30.12
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  الخامسةالجلسة  32.12 – 33.00

 عل  مكافحة الفساد سلطات العدالة الوطنية قدرة تعزيز الثقة فينحو 

في سلطات  ثقة الناسالتدابير التي يمكن اتخاذها لتعزيز  التعرف بشكل أكثر عمق ا على :هدف الجلسة
في إطار تنفيذ الفصلين  موازاة الجهود المنصبة على تعزيز قدراتها الفنية وفعاليتهابالعدالة الوطنية 

ومن أبرز ما ستتناوله هذه الجلسة هي مسألة إستقاللية  .الثالث والرابع في إتفاقية المتّحدة لمكافحة الفساد
القضاء ونزاهته بما في ذلك تنفيذ مبادئ بنغالور، ومسألة تيسير التبليغ عن الفساد وحماية كاشفيه، 

 .ومسألة التواصل المنتج مع المجتمع واإلعالم ضمن الضوابط القانونية

  (واإلعالم ، التواصل مع المجتمعكاشفي الفساد، ونزاهة القضاء إستقالل)أبرز التدابير المحتملة 
  المملكة المغربيةتجربة 
  من خارج المنطقة العربية  مقارنةتجارب 
 عامة مناقشة 

 

  استراحة 31.32 – 32.12
 

 الختاميةالجلسة  31.00 – 31.32

 والخطوات المقبلةالخالصات والتوصيات 

لمتابعة ما توّصل إليه خطوات محّددة  وتحديد توصياتالو  أبرز النتائج استخالص :هدف الجلسة
قليمية ودولية محددةالمنؤتمر   .من خالل مبادرات وطنية وا 

 الخالصات 
 مناقشة عامة 
 الكلمة الختامية 

 

  الغداء  31.00
 

 

*** 


