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 أصحاب المعالي،

 الحضور الكرام،

 

نعااد اممتتمر امراب  مشببك  امعربي  متعييي امنياة  ال ا  يسعدني ان تكون بيروت مكان

 ومكافح  امفساد،

ويسعدني أيضا  ان يكون ويير امعدل امشبناني، اميميل امنايب بكيب قرطباوي رئيسا  

 .اممجموع  امعربي  امرائدةجديدا  مهذه 

إمى امببك  امعربي  متعييي امنياة  ماد انضمت ويارة امدوم  مبتون امتنمي  اإلداري  

فيها بادرة متميية وجدي  يحتاج اميها  وجدنا، إذ 2102ومكافح  امفساد في مطش  امعام 

إلداري  خاص  ان برامج تطوير اإلدارة امعام  امتي تنفذةا امتنمي  ا عاممنا امعربي

ومنها برنامج امحكوم  اإلمكتروني  وبرامج امجودة تهدف جميعها متعييي امبفافي  

ومكافح  امفساد وبذمك تشتاي برامج امتنمي  اإلداري  وبرامج تعييي امنياة  ومكافح  

أةداف مبترك  سامي  تسعى إمى خدم  جهود امنياة  وامبفافي  واممساءم   امفساد وةي

 .وفير امدعم مشهيئات اممعني ومكافح  امفساد وت

 ايها امحفل امكريم،

أجيي مشحكوم   01/01/2112تاريخ  33كما تعشمون فإنه بموجب اماانون رقم و

 .امشبناني  اإلنضمام إمى إتفاقي  األمم اممتحدة ممكافح  امفساد
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، فكان من األعضاء فيها لعشى امدو ةذه اإلتفاقي  فرضت موجبات وامتيامات عديدة

ان تبادر ويارة امدوم  مبتون امتنمي  اإلداري  إمى إعداد سش  من امتبريعات امبديهي 

 :امحديث  اممطشوب  في اإلتفاقي  أةمها

I. مشروع قانون اإلثراء غير المشروع : 

قبل غيره من امدول، قانونا  مإلثراء غير اممبروع و ،0593وض  مبنان منذ امعام 

 01، تبعه قانون صادر بتاريخ (0593بباط  02تاريخ  32م بتراعي رقاإلاممرسوم )

حول امتصاريح اممطشوب تاديمها من امموظفين واماائمين بخدم  عام   0591نيسان 

 .عن ثرواتهم

امغي اممرسوم اإلبتراعي  0555كانون األول  22تاريخ  091وبموجب اماانون رقم 

 .غير اممبروع مإلثراءحامي واستعيض عنه بنص جديد، ةو اماانون ام 32/0591رقم 

إذ انه طبق جيئيا  . ةذا اماانون، وخالفا  مشمرتجى، مم يعِط امنتائج اممتوخاة من وضعه

واعترته بوائب عطشت تنفيذه ومنها عدم تجريم اإلثراء غير اممبروع بمعيل عن 

فرض  را ان اماانون اممذكو، كماإلثراءامجرائم امجيائي  أو اممدني  امتي منها تأتى ةذا 

 .كفام  مصرفي  عامي  عشى امباكي ةي بايم  خمس  وعبرين مشيون ميرة مبناني 

امفساد، وفي محاوم  من إتفاقي  األمم اممتحدة ممكافح  / 21/وانفاذا  ألحكام اممادة 

إليجاد تبري  حديث يتوافق وأحكام اإلتفاقي  اممذكورة من جه  ويكون قابال  مشتطبيق 

إلثراء غير اممبروع ةو قيد اممناقب  مدى مجن  داد مبروع جديد م، تّم إعمن جه  ثاني 

 .إقراره في اممستابل اماريب اإلدارة وامعدل امنيابي ، آمشين
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II. مشروع قانون الوصول إلى المعلومات: 

تدابير من اتفاقي  األمم اممتحدة ممكافح  امفساد إمى اعتماد / 01/اممادة  تدعو

اإلدارة وبهدف تأمين اممصشح  امعام  م  إيالء اممراعاة متعييي امبفافي  في 

 ".امواجب  مصون حرم  امناس وبياناتهم امبخصي 

مبروع  2110في امعام ويارة امدوم  مبتون امتنمي  اإلداري  وعشيه أعدت 

قانون يتعشق بامحق في اموصول إمى اممعشومات وتأمين امبفافي  في األعمال 

 .يشهاامارارات اإلداري  وتعشو

 

ثم باركت امويارة في إعداد إقتراح اماانون امرامي إمى امحق في اموصول إمى 

 .2115تادم به عدد من امنواب امحاميين وامساباين في امعام امذي اممعشومات 

 

ومتخرا  أعدت ويارة امدوم  مبروع قانون جديد حول امموضوع عينه آمشين 

 .افح  امفسادإقراره ضمن سش  تبريعات ذات صش  بموضوع مك

 

III. 7/وإنفاذاً إلحكام المادة  ،هذا واعدت وزارة الدولة لشؤون التنمية اإلدارية /

 .من اإلتفاقية، مشروع قانون لتضارب المصالح

IV.  امسشوك مشموظفين امعموميين إنسجاما  كما اعدت مجموع  من مدونات قواعد

 .من اإلتفاقي  2واحكام اممادة 

V.  يتضمن انباء  قانون مشصفاات امعمومي مبروع امويارة بوض  ةذا وقامت

امعاممي   فضال  عن إدخال اممفاةيم وامتانيات، إدارة حديث  مشصفاات امعمومي 

ةذا اممبروع . امجديدة اممعتمدة بما يتمن امبفافي  واممساواة بين امعارضين

 .أحيل أيضاَ إمى اممجشس امنيابي
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VI.  وبامتعاون م  امجهات اماضائي  اممعني  مبروع قانون اعدت كما ان امويارة

يتضمن تعديال  مبعض اممواد امواردة في قوانين امعاوبات وأصول اممحاكمات 

 .امجيائي  واممدني  ببكل يتوافق وأحكام اإلتفاقي  امدومي 

VII. في إعداد إقتراح اماانون امرامي إمى حماي  كابفي  وساةمت امويارة

 .من اإلتفاقي / 32/ء وضحايا بما يتوافق واحكام اممادة امفساد من بهود وخبرا

ةذا، ومن اممفيد اإلبارة إمى انه تّم وض  إقتراح قانون إلنباء امهيئ  اموطني  

 /.1/ممكافح  امفساد إنسجاما  واحكام اممادة 

 

VIII.  وتطوير أجهزة الرقابة وتبسيط اإلجراءات اإلدارية اإلمكتروني الحكومة: 

 Effective and)منجيا  وفعاال    اإلداري ال يمكن أن يكونإن اإلصالح 
Efficient )  إال إذا كان متكنوموجيا اممعشومات دور أساسي في مواكب  عمشي  امتنمي

واإلصالح متحديث أدوات امعمل وامتي تسمح برف  مستوى امرقاب ، وتسهيل تاديم 
ممرحش  امتي وصشت إميها وإنجاي اممعامالت من اممواطن، ورجال األعمال وتحديد ا

بدق ، وباعطاء احصاءات دقيا  حول اممعامالت اممنجية وامتي مم تنجي وأسباب عدم 
يمكن أن تحصي عدد اممراجعات ( أي تكنوموجيا اممعشومات)إنجايةا، كما أنها 

 .وامبكاوى في كل إدارة

  

 تنمي  اإلداري امتي وضعته ويارة امدوم  مبتون ام يهدف برنامج امحكوم  اإلمكتروني 
إمى تحديث اإلدارة امعام  وناشها من امعمل وفاا  مإلجراءات امبيروقراطي  امتاشيدي  إمى 
أساميب عمل حديث  تعتمد عشى إدارة اممعشومات واممعرف  وامتواصل وامتركيي ببكل 

 .كبير عشى اممخرجات وامنتائج وخدمات اممواطنين ومجتم  األعمال

  قوانين حديث  متطوير أجهية امرقاب  وتبسيط اإلجراءات كما أعدت امويارة مباري
 :اإلداري  منها

 مبروع إعادة تنظيم مجشس امخدم  اممدني  .1

 ( 112/95اممرسوم اإلبتراعي رقم ) مراجع  وتعديل نظام امموظفين  .2

برنامج "مبروع بناء قدرات ديوان اممحاسب  في امرقاب  اممتخرة في إطار  .3
 .ن اإلتحاد األوروبيامممول م" امحكم امربيد
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 مبروع إعادة تنظيم امتفتيش اممركيي .4

 مبروع قانون إستحداث وحدات امتخطيط وامبرامج في اإلدارات امعام  .9

 مبروع قانون إستحداث وحدات امتخطيط وامبرامج في اإلدارات امعام  .6

 مبروع قانون إستحداث وحدات مشمعشوماتي  في اإلدارات امعام  .7

برنامج امحكم "مبروع تطوير وتحديث امتوريد في اماطاع امعام في إطار  .8
 امممول من اإلتحاد األوروبي" امربيد

 
وكشي أمل ان تبكل ةذه اممباري  واإلقتراحات طرياا  سريعا  إلقرارةا في اممستابل 

 .اماريب

اسمحوا مي أن أبير إمى انه كان مخبيرين من ويارة امدوم  مبتون امتنمي   وأخيرا  

 .اإلداري  دورا  ةاما  في عمشي  استعراض دومتي رواندا وفيتنام

 

كما ال بد مي من إعطاء امحق حاه واإلعتراف بأن امحكوم  امشبناني  أومت موضوع 

األمم اممتحدة  ت امصش  باتفاقي مكافح  امفساد إةتماما  بامغا ، ال سيما في امنواحي ذا

بكيل إمى ت 22/02/2100در دوم  رئيس مجشس امويراء بتاريخ اذ بإ. ممكافح  امفساد

، حددت مهامها باإلبراف عشى وض  استراتيجي  وطني  مجن  وياري  ممكافح  امفساد

كما ممكافح  امفساد وخط  تنفيذةا وتحديد امسياسات واألةداف امحكومي  اماليم  مذمك، 

ومتابع  امتيامات مبنان في اإلتفاقي  واممبارك  في أعمال امجشسات امدوري  ممتتمر 

امدول األطراف في اإلتفاقي  ومجموعات امعمل امحكومي  اممفتوح  امعضوي  اممنبثا  

عنها ومختشف نباطات آمي  إستعراض تنفيذ اإلتفاقي ، كذمك تعييي مبارك  مبنان في 

افح  امفساد وتنسيق اممبارك  امرسمي  في كامنياة  وم امببك  امعربي  متعييي

 ...نباطاتها



   

 

2 
 

ويير امدوم  مبتون امتنمي  اإلداري  وعضوي  كبار كما بكل دومته مجن  فني  برئاس  

 .اماضاة واإلداريين وامخبراء ممعاون  امشجن  اموياري  في مهامها

اني من امعام امحامي، قمنا ومما كان من اممتوق  ان يتم استعراض مبنان في امنصف امث

بتبكيل مجن  مصغرة، من بين أعضاء امشجن  امفني  اممنوه عنها، كشفناةا بإعداد 

ومن اممتوق  ان تنجي امشجن  عمشها  .Check-Listاإلجابات اممطشوب  ضمن قائم  

 .قريبا  

ييي ةذا واغتنم ةذه امفرص ، متوجيه امبكر امحار إمى سعادة رئيس امببك  امعربي  متع

امنياة  ومكافح  امفساد ورئيس امهيئ  اممركيي  مشوقاي  من امربوة األستاذ عبد امسالم 

كما . أبو درار مجهوده امايم  وسعيه امدائم إلعالء بأن مكافح  امفساد واموقاي  منه

أوجه بكري إمى مدير اممبروع اإلقشيمي متعييي امنياة  ومكافح  امفساد امتاب  

أركان امسبالني وفريق عمشه، مشجهود امكبيرة  ألستاذحدة اإلنمائي أمبرنامج األمم اممت

 .اممبذوم  ان عشى امصعيد اموطني أو عشى امصعيد امعربي

 .رئيسها امجديدممتمنيا  دوام امنجاح مشببك  و

 


