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 مختصرةة لمح
من الخبراء البارزين في مجال انفاذ القانون من  مجموعة مختارة 6106مارس /آذار 62في الدوحة بتاريخ  جتمعت

تحت رعاية النيابة العامة في ، ممثلين عن عدد من الدول والمؤسسات الشريكةالمنطقة العربية وخارجها إضافًة إلى 
وبرنامج األمم الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد  بين قائمةال إطار الشراكة في جتماعيعقد اال .دولة قطر

في القدرات الوطنية  ركون سبل تعزيزايناقش المش .قطر جامعةفي حقوق ال كليةمع  بالتعاونو  ،المتحدة اإلنمائي
من ضمن جملة ، ياتهمتوصأن تسهم  ويتوّقع .الفساد الخطيرة جرائم إنفاذ القانون لمالحقة لدول العربية في مجالا

بدعم من الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد  قبل من يتم تنفيذه القدرات لتنميةفي وضع برنامج  ،أمور
 .وخارجهاالعربية  المنطقة  شركاء فيعدة  وبالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،

I. العام االطار 
فيما مكافحة الفساد السيما تفعيل جهود ب الدعوات المطالبةتنامي يرة في اآلونة األخشهدت المنطقة العربية  .0

عن  بشكل أساسي وقد نتج ذلك. كبار المسؤولين الحكوميين فيها يتورط التي الحساسة فسادال جرائممالحقة  يخص
الفساد  ظاهرة المتزايد ضد العالمي الضغط في سياق أيًضا يأتيه ، اال أن6100في  المنطقة التي شهدتها التحوالت

 دمكافحة الفسا في مجالالبلدان العربية  بعض في السنوات القليلة الماضية خالل المحرز التقدم التدريجيمن جهة، و 
 في المستقبل القريب بل على العكس الدعوات تراجع هذهأّية مؤشرات تدل على  وعليه فإنه ال توجد .من جهة أخرى

 في المجال تشهد انفتاًحاالتي  البلدان فيخصوًصا  زايًدا أكبرتهذه الدعوات تشهد توقع أن ذلك، يمن 
 المدى األقل في على، تركيز الرأي العام يزدادومن ثّم فإنه من المتوقع أن  .المجتمع المدني وارتفاع أصوات السياسي
التي  لموااألرداد واست الفاسدينالمسؤولين  دانةإ مجال أفضل فيتحقيق نتائج  على الحاجة إلى ،والمتوسط القصير

أهمية دعم وتعزيز جهود  من بالطبع يقّلل لن هذا .السنوات الماضية خالل بطريقة غير مشروعة تحصلوا عليها
 .في المنطقة القانونمضاعفة جهود إنفاذ الماسة إلى الوقاية من الفساد، إال أنه يظهر الحاجة 

 مصرو  األردن في ، بما في ذلكالفساد مالحقة جرائم مجالفي  هامة نجاحاتالشهور األخيرة  شهدت .6
، وذلك في فترة كافيةالجهود البذل  بأنه لم يتم سائد لدى الناس يوجد تصور ال يزال برغم ذلك، ولكن .وتونس ليبياو 

التواصل بين السلطات  في كبيرةمشحونة بالتحوالت، تختلط فيها آمال التغيير الكبرى بواقع صعب تظهر فيه فجوات 
في  التقدم بطء وتيرة الخبراء بعضوقت يعزو فيه في  .من جهة أخرى لجمهوراوبين هذه األخيرة و  جهة،من  الوطنية
من إضافية مجموعة  أن هناكغالبية الخبراء ترىإرادة سياسية حقيقية،  عدم وجودإلى  قضايا الفساد الكبرى مالحقة
التنسيق بين  ية وضعفمؤسس قيودوجود ، لجزائيةا واإلجراءات العقابيةالقوانين نقص  هابما فيالمؤثرة،  العوامل

لدى القدرات التقنّية  ومحدودية ،في أغلب األحيان وعدم فعاليتها آليات التعاون الدوليتعقيد  ،المعنية المؤسسات
 وطنّية يةبرامج إصالح تصميم تطلبتو  ،وآخر عربي بلدبين وتأثيرها هذه التحديات يتفاوت حجم  .األفراد المختصين
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بين هذه  القواسم المشتركة ولكن في الوقت نفسه، يحض وجود العديد من .ذ بعين اإلعتبار خصوصية كل بلدتأخ
الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة أدركت  .في هذا المجال جهود التعاون اإلقليمي تكثيف على البلدان
هذا ، 201 ديسمبر/كانون األول 60-01تاريخ المغربية ب في فاس في المملكة الثالث الذي عقد مؤتمرها في الفساد

ة الثالث هاأولويات ضمن "مالحقة جرائم الفسادفي مجال  عزيز القدرات في البلدان العربية ت" ضعوقررت أن تالوض، 
مؤسسات ذات الصلة، واالجراءات والقوانين ال تطويرحاجة الى حّددت ال ،وبصورة أدق .6103-6106 لفترة الرئيسية
التعاون الدولي  و التحقيق واإلدعاء  ، بما في ذلكفي هذا المجال صةمتخصال مهاراتالاجة الى تطوير الح وكذلك

 .الموجوداتاسترداد و 

 ،مسؤولين رفيعي المستوى وتشمل عادةً  -خطيرة  تلك التي تعتبر  ال سيما، الفساد جرائمخصوصية تتطّلب  .3
مجموعة  -كبرى  اجتماعية اً أضرار بعض المعايير بحسب و  ،عابرة للحدودوعناصر معقدة ، قّيمة  أصوالً و 

 تجري وكونهاد االفسات صفقة لالطبيعة السريّ ّن إ. الجرائم األخرى الحقةفي م ال تستخدم عادةً  التي المهارات من
ن نوع األدلة أضف إلى ذلك أ .من نوع خاص أدلة تحدياً امكانّية الحصول على  تجعل بالتوافق بين طرفين أو أكثر

 ، وأنشهودأو  يعتمد على الوثائق ال على أدلة مادية الخطيرة هو في معظمهفساد الاإلدانة في جرائم  م الثباتالالز 
 ،سري ام مالينظبتمتع العديد منها ة يمختلف قضائية واليات بين عمداً  في كثير من األحيان تكون مبعثرةاألدلة  هذه

خاصة التحقيق الوتقنيات الحقائق والتحقيق المالي ي تقصّ  فية عاليكفاءة تطلب ي ومن ثّم فإن مالحقة هذه الجرائم
السنوات األخيرة،  خالل أعمّ ، وبشكل 6100جربة بعد أحداث كشفت التلقد  في الواقع، .وغيرها دوليالتعاون الوآليات 

ة العدال ةنظمأقدرة مما أدى إلى تقييد  في المنطقة العربية جداً  نادرةصصة في مالحقة جرائم الفساد خالمتالقدرات أن 
هيئات فيها   تواجدت التي حتى في البلدان .مؤخًرا الفسادالمفاجئ لقضايا  للتدفق الفعال الجنائية الوطنية على التصدي

، خصيًصا لذلك حيث تم انشاء هيئات جديدة، كما هو الحال في مصر واألردن واليمن، أو مكافحة فسادبمتخصصة 
ونتيجة لذلك،  .في هذا الشأن ك ندرة محققين ومدعين عامين متخصصينان هنات ثبفقد هو الحال في تونس،  كما

 القدرات الوطنية الموجودة باإلستفادة منلمواجهة هذا التحدي، جديدة كشاف أفكار است الشبكة العربية قرر أعضاء
 ة ذات الصلةلية الجاريالدو المبادرات مقارنة و تجارب الالاالستفادة من بألموال، و في مجال مكافحة غسل ا خصوصاً 

مبادرة ضباط اإلتصال ، و ة لمكافحة الفسادالدولياالكاديمية و  د،الفسااالكاديمية الماليزية لمكافحة مكافحة الفساد مثل ب
 .واالنتربول سترداد األصول المسروقةستار المبادرة  السترداد الموجودات التي ترعاها

II.  المنهجّية 
تعزيز مكافحة الفساد و "اإلقليمي لـ مشروع البدعم من زاهة ومكافحة الفساد لتعزيز النتعقد الشبكة العربية  .4

تعزيز القدرات في " بعنواناجتماع خبراء إقليمي  ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائيالتابع ل" النزاهة في البلدان العربية
النيابة  رعاية تحت 6106مارس /ارآذ 62في الدوحة، دولة قطر، في  "مالحقة جرائم الفسادفي مجال البلدان العربية 

الصلة  ذات القانون انفاذن من هيئات و بارز خبراء  يشارك فيه .جامعة قطركلية الحقوق في  لتعاون مع العامة وبا
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إلى خبراء مستقلين وممثلين  ، بما في ذلك مصر واألردن والمغرب وتونس وقطر، إضافةً عدد من البلدان العربية من
 .مؤسسات الشريكةوال البلدان بعض عن 

امج نبر  وتنفيذ لوضعالشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد  مناقشة وبلورة اقتراحهو الهدف العام  .5
فساد المع التركيز على جرائم القدرات المتخصصة في البلدان العربية لمالحقة جرائم الفساد،  عزيزسهم في تي يتدريب

إنشاء وحدة متخصصة من الخبراء في مجال مالحقة جرائم الفساد  إلىالبرنامج  هذاؤدي ومن المتوّقع أن يخطيرة، ال
االجتماع  يمتدّ  .القائمة في المنطقة العربية لجهود مكافحة الفسادا متخصصً  مورًداالخطيرة، والتي يمكن أن تعتبر 

وجهات النظر  مشاركونان يتبادل الم إلى جلسة افتتاحية وثالث جلسات عمل، حيث من المتوقع يقسو  كامليوم ل
الشبكة  من قبلالحقًا يتم تنفيذه لفي وضع برنامج تنمية القدرات  واساهمأن ي، و والخبرات حول المواضيع المطروحة

 شركاء في المنطقة المتحدة اإلنمائي وبالتعاون مع عّدةبدعم من برنامج األمم العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 
 . وخارجها

III. الاألعم جدول 

 6106 مارس/  آذار 62 االثنين

 

 13.31  قطر جامعة في الحقوق كلّية في إلى الدوحة الموفنبيك وأجنحة برج من االنطالق

 

 االفتتاحّية الجلسة

 .عةتوقّ الم اإلجتماع نتائجو  أهدافو  خلفّية عرض من المنظمين تمكين: الهدف 
01.31- 00.11 

 الترحيب كلمة 

   قطر جامعة في الحقوق كلّية دعمي ور،عك ناحس كتوردال

 الرسمّية الكلمات  

 سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام، دولة قطر 

عبد السالم ابودرار، رئيس الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد،  معالي السيد
 ، المملكة المغربيةرشوةرئيس الهيئة المركزّية للوقاية من ال

  

 

 00.31 - 00.11 حةاسترا
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 األولى الجلسة

 العربية المنطقة في الفساد جرائم  مكافحةفي  القانون انفاذتحليل واقع 

 والمستمرة األخيرة التطورات بشأن النظر وجهات تبادل من المشاركين تمكين: الجلسة هدف

 بشأن لوماتمعال وتبادل الفساد؛ كافحةلم القانونانفاذ  بجهود المتعلقة العربية المنطقة في

 .الصلة ذات لمبادراتوا والتحديات االنجازات

00.31 - 03.11 

 

 تعريف المشاركين 

  مناقشة 

 مباحث ةمديري في األموال غسل مكافحة إدارة مدير خيري، سالم نطلس العميد يديرها

 العربية مصر جمهورّية ،الداخلية وزارة في العامة األموال

 

 

 01.11 - 03.11 الغداء

 

 جلسة الثانيةال

 مقترحات لتعزيز القدرات المتخصصة بمكافحة الفساد من خالل إنفاذ القانون

الشبكة العربية المقترحة من أجل تعزيز خطة بلورة تمكين المشاركين من : هدف الجلسة
قدرات المحققين والمدعين العامين والقضاة المتخصصة بمكافحة الفساد من خالل إنفاذ 

 .العربية القانون في البلدان

01.11 - 01.31 

 الخّطة مسوّدة عرض  

 بلدانكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في الملاالقليمي  المشروع مدير السبالني، أركان السيد
 مم المتحدة االنمائيالعربية، برنامج اال

 مناقشة 

 األردنّية المملكة الفساد، مكافحة هيئة مجلس عضو نزهة، رمزي السيد عطوفة يديرها

 شميةالها

 

 

 02.11 - 01.31 إستراحة
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  الثالثة الجلسة

 المستقبلية واتوالخط الفساد بمكافحة لمعنيينا ألطرافل المحتملة األدوار

 وضع في تهممشارك كيفّية بشأن النظر وجهات تبادل من المشاركين تمكين: الجلسة هدف

 ومبادراتهم، جهودهم مع وسبل التكامل القائمة ،ونشرها الخطة مسودة على األخيرة مساتللا

 للخطوات التخطيط وضع في والمساعدة ؛ذات صلة األخرى مبادراتو  هودباإلضافة إلى ج

 .المقبلة

02.11 - 00.11  

 الثانية الجلسة نتائج عرض  

كافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان ماالقليمي ل المشروع مدير السبالني، أركان السيد
 المتحدة االنمائي العربية، برنامج االمم

 مناقشة 

 ومكافحة النزاهة لتعزيز العربية الشبكة رئيس درار، ابو السالم عبد يدسال معالي يديرها

 .المغربية المملكة ،رشوةال من للوقاية المركزّية الهيئة رئيس الفساد،

 

 

 00.11 ةالدوح الموفنبيك وأجنحة برج من الى قطر جامعة في الحقوق كلية من االنطالق

 

 

*** 

 


