إختمت املؤمتر الرابع للشبكة العربية لتعزيز الزناهة وماكحفة الفساد،
املنعقد يف بريوت عىل املستوى الوزاري حتت رعاية دولة رئيس جملس
الوزراء يف امجلهورية اللبنانية ،أمعاله مساء السادس عرش من هشر
أبريل  /نيسان  2013بعد أكرث من يومني من اجللسات العامة وورش
العمل املتوازية والنشاطات اجلانبية اليت حرضها أكرث من مائتني
اً
مشارك من ثالثني دولةٍ بيهنم وزراء ورؤوساء هيائت رقابية
ومخسني
وقضائية ومسؤولون رمسيون وبرملانيون وقضاة وناشطون ميثلون
املجمتع املدين وجممتع األمعال من عرشين بلدًا عرب ًّيا.
وبعد التعبري عن خالص العرفان والتقدير ملعايل رئيس الشبكة العربية
لتعزيز الزناهة وماكحفة الفساد ،عىل لك ما ق ّدمه من جهود أثناء
قيادته ألمعال دورهتا الثالثة يف فرتة ،2013-2012
وبعد الرتحيب بإنتقال رائسة الشبكة العربية لتعزيز الزناهة وماكحفة
ً
ممثلة مبعايل رئيس اهليئة املركزية للوقاية
الفساد من اململكة المغربية،
من الرشوة ،إىل امجلهورية اللبنانية ،ممثلة مبعايل وزير العدل،
ً
ودولة ،عىل
وبعد تقدمي خالص الشكر إىل امجلهورية اللبنانية ،شع ًبا
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زّ
املمية ،وإىل دولة رئيس جملس الوزراء عىل الرعاية
االستضافة
الكرمية واالهمتام اخلاص،
اً
موصول بالشكر اجلزيل لاكفة أعضاء اللجنة التنظميية والفريق الكبري
من اجلنود املجهولني الذين ساندومه يف حتقيق مهامهم،
اً
ً
أيضا لوزارة العدل يف امجلهورية اللبنانية
موصول بالشكر اجلزيل
وبرناجم األمم امل ّتحدة اإلمنايئ ،ومرشوعه اإلقليمي ملاكحفة الفساد
وتعزيز الزناهة يف البلدان العربية ،عىل الدور احملوري الذي لعبوه
يف إجناح التنظمي ،وكذلك لبايق املنمظات الرشيكة اليت أهسمت يف
ذلك ويه هيئة املراقب العام يف الربازيل ،ومنظمّ ة التعاون والتمنية
االقتصادية ،ومكتب األمم امل ّتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ،ومبادرة
ستار السرتداد األموال املهنوبة ،ومنمظة الشفافية الدولية ،وجامعة
الدول العربية،
إعمتد املؤمتر الرابع للشبكة العربية لتعزيز الزناهة وماكحفة الفساد
«إعالن بريوت ملاكحفة الفساد» مكا ييل:
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«حنن ،املجمتعون يف بريوت ،وزراء ورؤساء هيائت رقابية
وقضائية ومسؤولون رمسيون وبرملانيون وقضاة وناشطون
من املجمتع املدين وجممتع األمعال ،الساعون إىل املسامهة
الفاعلة يف حتقيق ما تصبو إليه شعوبنا من غدٍ أفضل
ناموسا
يكون فيه الفساد منبو ًذا يف جممتعاتنا ،والزناهة
ً
يرشدها إىل طريق السمل والتمنية واإلزدهار،
إقتناعا بأن الفساد ميهتن الكرامة اإلنسانية ويرت ّبص حبياة الناس،
ً
واملهمشني مهنم ،لينتقص من نوعية احلياة اليت
ال سيمّ ا الفقراء
ّ
وحصهتم وتعلميهم ولقمة عيهشم،
يعيشوهنا وهي ّددمه يف أمهنم
ّ
اً
اً
ومشول
وإدراك بأن االسمترار دون إجياد معاجلات أكرث مع ًقا
للفساد أم ٌر هي ّدد حارض بلداننا ومستقبلها ،وإن بدرجات متفاوتة،
ً
لّ
حالة غري مقبولة لدى شعوبنا ،ال سيمّ ا الشباب مهنم،
ويشك
ً
ورغبة يف تدعمي اجلهود القيمّ ة اليت ُبذلت و ُتبذل من جانب الكثريين
يف بلداننا لتعزيز الزناهة وماكحفة الفساد ،ويف تجشيع قيام جهو ٍد
ريا:
جديد ٍة يف اكفة القطاعات وعىل نطاق أوسع وأكرث تأث ً
• ُنعلن أن الوقت قد حان لنؤسس عهدًا جديدًا يف مواجهة الفساد
عنوانه اإلبتاكر والتج ّدد واإلنفتاح عىل الرأي اآلخر ،يقوم عىل املزج بني
املقاربات الترشيعية والرقابية املستحدثة واملقاربات األخالقية والقمي ّية.
• ّ
نؤكد أن حتقيق املزيد من التق ّدم يف هذا املجال حيتاج منّا إىل
العمل احلثيث عىل إجياد مناخ عام تسوده احلريات وتحُ رتم فيه حقوق
اإلنسان.
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• نسلّط الضوء عىل أمهية العمل من أجل إدماج مبادئ املساءلة
وضوحا مبا يضمن
والشفافية والزناهة يف الدساتري بشلك أكرث
ً
ّ
الفصل بني السلطات وتعاوهنا ،ويعزز قابليهتا لملحاسبة ،وميكهنا من
حسن إدارة الشؤون واألموال العمومية.
• نلزتم ببذل املزيد من اجلهود لتنفيذ اتفاقية األمم امل ّتحدة ملاكحفة
نصا وممارسةً.
الفساد واعمتاد أحاكمها يف بلداننا ًّ
ً
اكفة ،سياسيني ،وبرملانات ،وحكومات ،وهيائت
• ندعو اجلهات املعنية
قضائية ورقابية ،وإعالم ،وأمعال ،وجممتع مدين مبختلف أشاكله
وأطيافه إىل بناء رشااكت حقيقية وعالقات تعاون ّية ُمنتجة يف مواجهة
الفساد.
• نلفت إىل رضورة النظر يف مسألة الفساد السيايس الستكشاف
أبعادها وضبط معانهيا وبلورة آليات التعامل معها بشلك يؤسس
للقيام بعمل جاد ومنتج يف هذا املجال.
ّ
حنث عىل توفري االهمتام احلقييق بدور القضاء ،من خالل تعزيز
•
استقالله ونزاهته ومهنيته وفق املعايري الدولية ،إذ أنّ القمية اليت
يفرتض به إضافهتا يف جمال ماكحفة الفساد ما تزال ُتع ّد حمدود ًة
بش ٍ
لك عام باملقارنة مع تطلعات الناس ومطوحات املطالبني ،منذ عقود،
بإصالح القضاء وحتديثه.
• نعترب أن مساءلة الفاسدين ال تتحقق فقط باإلعمتاد عىل املقاربات
التقليدية يف جمال التجرمي وإنفاذ القانون ،مما يدعونا مجي ًعا إىل
استكشاف واعمتاد وتنفيذ تدابري جديدة قادرة عىل حتقيق نتاجئ
ٍ
عقوبات إداري ٍة ف ّعال ٍة للتعامل
أفضل ،ومهنا عىل سبيل املثال نظم
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مع الفساد الصغري إىل جانب املسار اجلزايئ حبيث ميكن تفادي
التعقيدات اليت يثريها االعمتاد عىل املسار اجلزايئ وحده ،ومهنا
ً
أيضا قوانني ماكحفة اإلثراء غري املرشوع مبفهومه احلقييق لكبح
ً
أيضا تبسيط آليات
مجاح املعتادين عىل اإلفالت من العقاب ،ومهنا
التعاون القضايئ عىل املستويات الثنائية واإلقلميية والدولية بشلك
يستجيب ملتطلبات الرسعة والفاعلية يف التصدي جلرامئ الفساد
العابرة للحدود.
• نش ّدد أن ماكحفة الفساد ال تتح ّقق بشلك ف ّعال ومستدام دون بذل
خمصصة ملوضوع الوقاية من الفساد ،ومن مضن ذلك اإلرساع
جهود
ّ
يف وضع نظم ف ّعالة ،وفق املعايري الدولية ال سميا تلك اخلاصة مبنمظة
األمم امل ّتحدة ومنمظة التعاون والتمنية اإلقتصاديةُ ،تعىن حبق الوصول
إىل املعلومات ،واإلفصاح عن الذمة املالية ،ومعاجلة تضارب املصاحل،
وإرساء املهنية يف الوظيفة العامة.
خص صياغة وتنفيذ اسرتاجتيات
• نشري إىل أن التجارب العربية يف ما ّ
وطنية ملاكحفة الفساد ما تزال فت ّية ج ّدًا ،وأن تطويرها حيتاج إىل
ً
مرتبطة برؤية واحضة ُتعمتد عىل مستوى الدولة،
دمع أقوى جيعلها
ً
معمقة ومتنوعة ،وآتية يف شلك
ومستند ًة إىل دراسات وتقيميات
ّ
ّ
ومركز ًة عىل قطاعات حم ّددة
أولويات حم ّددة قابلة لقياس النتاجئ،
ً
وقامئة عىل
ذات أمهية بالنسبة ملصاحل الدولة وحياة الناس اليومية،
مرحبني يف هذا
مهنج تشاريك حقييق بني اكفة اجلهات املعنية،
ّ
الصدد أشد الرتحيب بقرار الشبكة العربية لتعزيز الزناهة وماكحفة
الفساد جعل هذا املوضوع عنوان برناجم معل دورهتا املقبلة يف فرتة
.2014-2013
نرص عىل توسيع مشاركة خمتلف اجلهات غري احلكومية يف جهود
•
ّ
ماكحفة الفساد وإتاحة املجال هلا لرفع صوهتا وإيصاله ليكون سي ًفا
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ش ّفا ًفا يف إجتثاث الفساد وندا ًء دا ً
مئا إلجياد ثقافة جممتعية طاردة له.
ّ
التوجه إىل االستخدام النشط والفعال
نجشع اكفة اجلهات املعنية عىل
•
ّ
ً
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تعز ّي ًزا للشفافية ووقاية من الفساد،
وذلك من خالل مبادرات التواصل االجمتايع ومبادرات احلكومة
اإللكرتونية اليت ال ّ
تركز فقط عىل عرض املعلومات املتعلّقة بالشأن
العام ،بل عىل كيفية اختاذ القرارات ذات الصلة ،وما يتعلّق بتنفيذها
ال سيمّ ا يف اجلانب املايل.
• نرى أنه من الرضوري إجراء مراجعة دقيقة ورصحية لدور هيائت
ماكحفة الفساد يف البلدان العربية من ناحية استقالهلا وصالحياهتا
واملوارد املالية والبرشية املخصصة هلا ،وكذلك من ناحية عالقهتا
مع اجلهات املعنية ال سميا مع اهليائت الرقابية والقضائية األخرى،
والقطاع اخلاص ،ومنمظات املجمتع املدين.
• نتبنىّ املقرتح املرفوع جلامعة الدول العربية من أجل إنشاء حممكة
عربية ومنحها االختصاص الالزم للتعامل مع قضايا الفساد الكبري
العابر للحدود واسرتداد األموال املتأتية عنه.
• نويص بإنشاء آلية إقلميية تكون مهمهتا التنسيق بني الدول العربية
يف جمال اسرتداد األموال املتأتية من الفساد ،وتفعيل خمتلف أنواع
التعاون بني األشقاء مبا فهيا تفعيل الوسائل الو ّدية لتسوية الزناعات
ذات الصلة ،باإلضافة إىل دمع اجلهود املبذولة بالنسبة لطلبات
االسرتداد من الدول األخرى.
• نقرتح النظر يف إنشاء مرصد عريب ُيعىن جبمع املعلومات وحتليلها
لرمس صورة أوحض عن اجلهود العربية القامئة يف جمال تعزيز الزناهة
وماكحفة الفساد ومتغيرّ اهتا ومدى تق ّدمها.
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صب املزيد من االهمتام عىل دور الرتبية والتعلمي
• نعبرّ عن تطلعنا إىل
ّ
يف ترسيخ قمي املواطنة وبناء ثقافة الزناهة ورفض الفساد مطالبني اكفة
املعنيني ببلورة مبادرات خلاّ قة يف هذا املجال.
نوجه ختا ًما الدعوة إىل وسائل اإلعالم لالخنراط بشلك أكرب وأكرث
• ّ
ج ّدية وموضوعية يف جهود ماكحفة الفساد ،وذلك ألمهية وخطورة الدور
الذي لعبه يف عرصنا احلديث ،والقمية الكربى اليت ميكن أن ضيفها
ملثل هذه اجلهود".
بريوت يف  16أبريل  /نيسان 2013
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