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لمحة عن الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
تُ ُّ
عد "الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد" اآللية اقإلليمية ابأبرز الت

تتتّ ف

دم جهود الدول

العربية ضد الفساد بما يتماشى مع ابأولويات الوطنية واستنا ًدا إلى المعايير الدولية واقإلليمية ذات الصلة .تض الشبكة
بلدا مربيًّا ه ابأردن والبحرين وتونس وجيبوت وفلسطين والسعودية والسودان
 11و ازرةً وهيئةً حكوميةً ولضائيةً من ً 41

والعراق ولطر ولبنان وليبيا ومصر والمغرب وموريتانيا واليمن .وتض أيضاً "مجمومة غير حكومية" مؤلفة من منظمات

فاملة تمثل المجتمع مدن وابأممال واقإمما وابأكاديميا ،مما يجعلها أول آلية مربية إلليمية تتيح تمال الجهات الحكومية
وغير الحكومية للتشاور والتعاون ف مجال مكافحة الفساد .تعمل الشبكة ملى تنمية لدرات امضائها من تمال التدريب
وتقدي المشورة ،وتقو بتيسير تبادل المعلومات ف
المعنيين ف

ما بينه ومع نظرائه ف

المنطقة والعال  ،كما توفر له ولسائر

المنطقة أرضية مشتركة لمراجعة سياسات واستراتيجيات مكافحة الفساد وتعزيزها بشكل منتظ  ،وبناء

الشراكات الثنائية والمتعددة االطراف المازمة لهذا الغرض .تعمل الشبكة بدم من برنامج ابأم المتحدة اقإنمائ وشركاء
آترين ،وتتولى رئاستها حاليًّا المملكة المغربية ممثلةً برئيس الهيئة المركزية للولاية من الرشوة .للمزيد من المعلومات،
يمكن زيارة مولعها اقإلكترون ملى .www.arabacinet.org

مقدمة
تحت رماية دولة رئيس مجلس الوزراء ف

الجمهورية اللبنانية ،تُنظ "الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة

الفساد" مؤتمرها الرابع ف بيروت بتاريخ  41-41أبريل/نيسان  3142بدم مشترك من و ازرة العدل وبرنامج ابأم المتحدة
اقإنمائ

وبالتعاون مع مجمومة من المنظمات الشريكة .ينعقد المؤتمر ملى المستوى الوزاري تحت منوان "التوفيق بين

الوالع والمأمول ف مجال مكافحة الفساد :نحو المزيد من االبتكار والتجديد" ،ويشارك فيه لادة جهود مكافحة الفساد من
متتلف أنحاء المنطقة العربية ،وممثلون رفيعو المستوى من جهات حكومية وغير حكومية ناشطة ف

هذا المجال،

باقإضافة إلى تبراء بارزين وممثلين من مدة منظمات إلليمية ودولية وبلدان شريكة.
يوفر المؤتمر مساحة مشتركةً وفريدة تمكن المشاركين من التعرف من كثب ملى آتر مستجدات جهود البلدان
العربية ف مجال مكافحة الفساد ،ويسعى إلى دممه ف استكشاف سبل تفعيل هذه الجهود من تمال حثه ملى اقإبتكار
والتجديد واطمامه ملى أبرز التجارب والتبرات المقارنة وأحدث ما توصلت إليه الجهود العالمية لمكافحة الفساد .تتناول
جلسات المؤتمر المتتلفة مجمومة محددة من التدابير ذات ابأهمية التاصة بالنسبة لسياق المنطقة الحال  ،والت يمكن
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أن يكون لها تأثيرات أكثر إيجابية ف حال تفعيلها .بعض هذه التدابير ولائ

بطبيعته مثل استتدا التكنولوجيا لتعزيز

الشفافية وتقليّ فرّ الفساد ،أو تعزيز النظ المتعلقة بإدارة تضارب المصالح .ومنها ما هو مقاب مثل تجري اقإثراء
غير المشروع وتفعيل التعاون الدول

قإسترداد ابأموال المتأتية من الفساد .ومنها ما هو متتصّ بقطامات ذات

حساسية تاصة مثل الجمارك والقضاءُ .يتولع أن تسه منالشات المؤتمر ف تمكين المشاركين من ايجاد حلول تمالة

تسه ف تحقيق المزيد من التقد ف مواجهة الفساد ف بلدانه بما يسامدها ملى اقإستجابة بشكل أفضل إلى تطلعات
مواطنيها وتلبية احتياجات التنمية المستدامة والعدالة اقإجتمامية.
تعقد الشبكة العربية ملى هامش المؤتمر إجتمامها العا الرابع ،وتسبقه الجلسة العامة الثانية لمجمومتها غير
الحكومية ،حيث سيت مراجعة تقد أممال الشبكة ف

 3142-3143وتحديد أولوياتها لفترة  .3141-3142ويشهد

أيضا إنتقال رئاسة الشبكة من المملكة المغربية ،ممثلة برئيس الهيئة المركزية للولاية من الرشوة ،إلى الجمهورية
المؤتمر ً

اللبنانية ،ممثلةً بوزير العدل ،كما يشهد اتتيار كل من الرئيس المقبل للشبكة والمنسق الجديد للمجمومة غير الحكومية.
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جدول األعمال
اليوم اإلفتتاحي :األحد 41 ،أبريل/نيسان 3142
41.11 – 43.11

التسجيل

41.11 – 41.11

[نشاط جانبي  -فندق المونرو] الجلسة العامة الثانية للمجموعة غير الحكومية للشبكة العربية
لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد (الحضور بالدعوة فقط)
 كلمة الترحيب
 تقدم عمل المجموعة غير الحكومية في 3142-3143
 أولويات عمل المجموعة غير الحكومية في 3141-3142
 المناقشات والق اررات

41.11 – 41.11

[الجلسة اإلفتتاحية]
 كلمة الترحيب
السيد شكيب لرطباوي ،وزير العدل ،الجمهورية اللبنانية
 الكلمات الرسمية
السيد حسن كري  ،من السيد روبرت واتكينز ،المنسق المقي لمنظمة ابأم المتحدة والممثل
المقي لبرنامج ابأم المتحدة اقإنمائ  ،الجمهورية اللبنانية
السيد مبد العظي كروج ،رئيس مؤتمر الدول ابأطراف ف

إتفالية ابأم المتحدة لمكافحة

الفساد ،والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث اقإدارة،
المملكة المغربية
السيد مبد السما أبودرار ،رئيس الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ،ورئيس الهيئة
المركزية للولاية من الرشوة ،المملكة المغربية
 كلمة اإلفتتاح
السيد نجيب ميقات  ،رئيس مجلس الوزراء ،الجمهورية اللبنانية
41.11
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اليوم األول :اإلثنين 41 ،أبريل/نيسان 3142
43.21 – 11.21

[الجلسة األولى] أبرز مستجدات جهود الوقاية من الفساد ومكافحته في البلدان العربية
 رئيس الجلسة
السيد مبد السما أبودرار ،رئيس الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ،ورئيس الهيئة
المركزية للولاية من الرشوة ،المملكة المغربية
 الكلمات الرسمية
السيد مبد الرحمان ابأدغ  ،الوزير المكلف بالحوكمة ومكافحة الفساد ،الجمهورية التونسية
السيد محمد مبداهلل الشريف ،وزير ،رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ،المملكة العربية
السعودية
السيد مل مهنا ،وزير العدل ،دولة فلسطين
السيد محمد فنيش ،وزير الدولة لشؤون التنمية اقإدارية ،الجمهورية اللبنانية
السيد أحمد مك  ،وزير العدل ،رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد ،جمهورية
مصر العربية
السيد مبد العظي كروج ،رئيس مؤتمر الدول ابأطراف ف

إتفالية ابأم المتحدة لمكافحة

الفساد ،والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث اقإدارة،
المملكة المغربية
السيد محمد أحمد سنهوب ،وزير ،مضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ،الجمهورية
اليمنية
 مداخالت الوفود الرسمية األخرى
42.21 – 43.21

الغداء

41.21 – 42.21

[الجلسة الثانية] الدروس المستفادة من التجارب العربية في مكافحة الفساد خالل العقد األخير
وآفاق تطويرها في ضوء التجارب المقارنة
 رئيس الجلسة
السيد محي

النسخة النهائية
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5

للتفاوض بشأن إتفالية ابأم المتَحدة لمكافحة الفساد
 المتحدثون
السيد مزم

الشعيب  ،منسق المجمومة غير الحكومية ف

الشبكة العربية لتعزيز النزاهة

ومكافحة الفساد ،مفوض مكافحة الفساد لدى إئتماف آمان للمساءلة والنزاهة ،دولة فلسطين
السيد جورج حاج ،وزير الدولة ،المرالب العا  ،جمهورية الب ارزيل االتحادية
السيد دراغو كوس ،تبير دول

ف

شؤون مكافحة الفساد ،الرئيس السابق لمجمومة الدول

ابأوروبية المناهضة للفساد ( )GRECOوالرئيس السابق للجنة منع الفساد ،جمهورية سلوفينيا
السيد مبد الوهاب مبد العزيز ،نائب مفوض هيئة مكافحة الفساد ،ومدير أكاديمية مكافحة
الفساد ،ماليزيا
السيد زيد العل  ،مستشار لانون رئيس ،المؤسسة الدولية للديمقراطية واقإنتتابات ()IDEA
السيد أحمد ماشور ،كبير تبراء معهد ادراك لبحوث واستشارات التنمية ( ،)IDRACوالمدير
العا السابق للمنظمة العربية للتنمية اقإدارية
 حوار مفتوح
41.11 –17.30

[نشاط جانبي] اإلجتماع العام الرابع للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد (مغلق)
 كلمة الترحيب
 تقدم عمل الشبكة العربية في 3142-3143
 أولويات عمل الشبكة العربية في 3141-3142
 المناقشات والق اررات

31.21

حفل العشاء في السراي الكبير بدعوة من دولة رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية

اليوم الثاني :الثالثاء 41 ،أبريل/نيسان 3142
[ 41.11 – 11.11الجلسة الثالثة] اإلبتكار والتجديد في الوقاية من الفساد
ورشة العمل الفرعية (أ)

ورشة العمل الفرعية (ب)

تطوير إستخدام تكنولوجيا المعلومات واإلتصال لتعزيز

نحو منظومة أكثر فعالية

الشفافية والوقاية من الفساد

إلدارة تضارب المصالح

النسخة النهائية
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منسق الجلسة

منسق الجلسة
السيد كارلوس فينييغرا ،تبير دول

ف

شؤون الحوكمة

السيدة إيلودي بيث ،رئيسة وحدة المشتريات العامة ،إدارة

اقإلكترونية

الحوكمة العامة ،منظمة التعاون والتنمية اقإلتصادية

المتحدثان

المتحدثان

السيدة غادة موسى ،مديرة مركز الحوكمة ،المعهد القوم

السيد مبد السما أبودرار ،رئيس الشبكة العربية لتعزيز

لمادارة ،و ازرة الدولة للتنمية اقإدارية ،جمهورية مصر

النزاهة ومكافحة الفساد ،ورئيس الهيئة المركزية للولاية من

العربية

الرشوة ،المملكة المغربية

السيدة روبرتا سوليس ريبايرو ،مستشارة الشؤون الدولية ف

السيدة فلور لوبيز الغونا ،مديرة مكتب تضارب المصالح،

هيئة المرالب العا  ،جمهورية الب ارزيل االتحادية

مملكة إسبانيا

حوار مفتوح

حوار مفتوح

المنظمة الشريكة ف تنظي

المنظمة الشريكة ف تنظي

هذه الورشة الفرمية

هذه الورشة الفرمية

44.41 – 41.11

إستراحة

[ 42.11 – 44.41الجلسة الرابعة] اإلبتكار والتجديد في تجريم الفساد ومالحقته
ورشة العمل الفرعية (ج)

ورشة العمل الفرعية (د)

تفعيل آليات مكافحة اإلثراء غير المشروع

تعزيز التعاون في استرداد االموال المتأتية عن الفساد

منسق الجلسة

منسق الجلسة

السيد حسين حسن ،مدير مشروع مكافحة الفساد ف

السيد جان بيار برين ،أتصائ مال رئيس ،مبادرة ستار

المكتب اقإلليم

للشرق ابأوسط وشمال أفريقيا التابع

السترداد ابأموال المنهوبة

لمكتب ابأم المتحدة المعن بالمتدرات والجريمة

المتحدثان

المتحدثان

السي يييد أكي يياش مه ي يراج ،المي ييدير التنفيي ييذي للمنظمي يية العالميي يية

السيد غسان متيبر ،نائب ف

مجلس النواب اللبنان ،

ونائب رئيس منظمة برلمانيين مرب ضد الفساد
السيد ستيوارت غيلمن ،شريك رئيس ،منظمة النزاهة
العالمية
النسخة النهائية

للبرلمانيين ضد الفساد
السيدة إيما والترز ،مستشار إلليم

لشؤون الحوكمة

ومكافحة الفساد ف منطقة الشرق ابأوسط وشمال أفريقيا،
وكالة التنمية الدولية ،المملكة المتحدة
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حوار مفتوح

حوار مفتوح
المنظمة الشريكة ف تنظي

المنظمة الشريكة ف تنظي

هذه الورشة الفرمية

هذه الورشة الفرمية

41.11 -42.11

الغداء

[ 41.11 – 41.11الجلسة الخامسة] اإلبتكار والتجديد باعتماد مقاربات قطاعية لمكافحة الفساد
ورشة العمل الفرعية (ه)

ورشة العمل الفرعية (و)

حماية القضاء من الفساد وأدوار األطراف المعنيين

حماية الجمارك من الفساد وأدوار األطراف المعنيين

منسق الجلسة

منسق الجلسة

السيد مدحت المحمود ،رئيس المحكمة اقإتحادية العليا،

السيد كريستوف ويلك  ،مدير إلليم  ،منظمة الشفافية

جمهورية العراق

الدولية

المتحدثان

المتحدثان

السيد محمد رضوان بن تضراء ،المستشار القانون

السيد مصا

لألمين العا  ،جامعة الدول العربية

الجمارك المصرية ،جمهورية مصر العربية

ٍ
لاض مستشار ف
السيدة أرليت جريصات ،

محكمة

مل  ،رئيس مصلحة االصماح ،هيئة

السيد ستيفن كاربنتر ،تبير دول

التمييز ،الجمهورية اللبنانية

الفساد ف الجمارك

حوار مفتوح

حوار مفتوح

ف

شؤون مكافحة

المنظمة الشريكة ف تنظي

المنظمة الشريكة ف تنظي

هذه الورشة الفرمية

هذه الورشة الفرمية

41.21 – 41.11

إستراحة

41.21 – 41.21

[الجلسة الختامية]
 رئيس الجلسة
السيد مبد السما أبودرار ،رئيس الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ،ورئيس الهيئة
المركزية للولاية من الرشوة ،المملكة المغربية

النسخة النهائية
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 خالصات المؤتمر واعالن بيروت لمكافحة الفساد
السيد أركان السبمان  ،مدير المشروع اقإلليم

لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة ف

البلدان

العربية ،برنامج ابأم المتحدة اقإنمائ
 كلمة االختتام الرسمي
السيد شكيب لرطباوي ،وزير العدل ،الجمهورية اللبنانية
***
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