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 مستوى بشأنال رفيعةمشاورات إقليمية 
 : العربية البلدانالنزاهة في تعزيز مكافحة الفساد و للتعاون مسارات ا

 اإلنجازات والتحديات والتوجهات المستقبلّية
 0292مبر/تشرين الثاني نون 02-91المملكة المغربية، ، الصخيرات

 
 

 

 البرنامج
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 خلفية عامة
 زيزمكافحة الفساد وتعللتعاون مسارات ا" تحت عنوانمشاورات إقليمي ة رفيعة المستوى ة تستضيف المملكة المغربي  

برنامج األمم المت حدة العربي في المكتب  هاينظ مو ، ": اإلنجازات والتحديات والتوجهات المستقبليةالنزاهة في البلدان العربية
 مبر/تشرين الثانينون 02و 91بتاريخ مدينة الصخيرات تعقد في و  بالتعاون مع الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة،اإلنمائي 
ينهذا اللقاء الهام نخبة من كبار المسؤولين والناشطين  يجمع .0292 المستوى  ورفيعممثلون بينهم ، في هذا المجال المختص 

الجهات  ن عنمبعوثي باإلضافة إلى ،المجتمع المدني ومجتمع األعمال منقياديون و  ، وبرلمانيونوالوزارات المعني ة يئاتاله عن
 اإلنمائي المتحدة األمم برنامج مكاتب نع نممثلو في المشاورات يشارك أيًضا  .شريكةالدولية القليمية و اإلمنظمات الو  المانحة

 .ذا النشاطهكانت من المساهمين في دعم  التي الفساد لمكافحة ةالعالمي برنامجال مبادرةالبلدان العربي ة باإلضافة عدد من  في

إلى تمكين المشاركين من استعراض اإلنجازات المتحققة والتحديات القائمة  المشاورات اإلقليمية رفيعة المستوىهدف ت
وتحديًدا في إطار المرحلة األولى من المشروع اإلقليمي الخاص  ،النزاهة في البلدان العربية زيزمكافحة الفساد وتعبالنسبة ل

 وما بعدها.  0292في ه المستقبلية توجهاتلمساهمة في تحديد بالبرنامج اإلنمائي، وا

ولكنه أكثر قابلية الفقيرة منها والغنية، العالم،  دولموجود في مختلف أن الفساد قناعٍة مفادها  من المشاورات تنطلق
ويضعف  همتحكوماب ناسالثقة  زيهالفساد  .متخصصة للسيطرة عليهإيجاد وتفعيل آليات  تعجز هذه الدول عنلالنتشار عندما 

، المال العامر اهدسهم في إمصادرة قرارات الدولة لصالح قلة من المتنف ذين، ويب فهو يسمح، كريمةحياة التمت ع بعلى  قدرتهم
ع، المساءلة عن األداءيعط ل و  وفي حال التمادي في إهمال واجب مكافحته، يمكن للفساد أن ثقافة اإلفالت من العقاب،  ويشج 

 .ةعنيف اتصراع، وفي بعض األحيان، إلى تفجير المجتمعي االستقرار زعزعةى ي إليؤد

العمل على في  ،السنوات القليلة الماضية خالل ،الدول العربية عدد منأحرزه التقد م الذي  علىالمشاورات تبني 
تحتاج  المبذولة في هذا المضمار ودالجه أنب غالبية المعنيين في هذا المجال يقينوتستند إلى ، وتعزيز النزاهةمكافحة الفساد 

 إدارةمستويات الشفافية في رفع ل مزيد من التقد م، ال سي ما بالنسبةتتمكن من تحقيق حتى  دعم سياسي وفني مستمر إلى
ة منية واالقتصاديالسياسية وااليات التحد   . يكتسب األمر أهمية مضاعفة في ظل  تناميوتفعيل المساءلة بشأنها الشؤون العامة
مما يدعو إلى استكشاف واعتماد كافة  هامواردمزيدا من  تستنفذو  تصيب أجزاء كبيرة من المنطقة العربية التيواالجتماعية 

 تنمية. في تحقيق الوتعظيم قيمتها المضافة  الموارد تنمية هذهالوسائل التي من شأنها 

مكافحة  جهود بشأنمفتوحة ي حوارات مباشرة و لهذه النخبة المتنوعة من المشاركين فرصة االنخراط فاللقاء تيح ي
 همن مشروعال سي ما من خالل في دعم هذه الجهود، األمم المتحدة اإلنمائي  برنامجدور و  المنطقةالنزاهة في تعزيز الفساد و 

المستوى اإلستراتيجي على وجهات النظر تبادل كما تمك نهم من "، مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربي ةـ "اإلقليمي ل
 بشكل يستجيبالمقبلة يستمر في دعم هذه الجهود في الفترة  أن اإلنمائي لبرنامجل هاالتي يمكن من خالل كيفيةبشأن ال

 آخًذا، المستمر ةاإلقليمية لتحوالت اب ةالمرتبط المتعددة المتغيراتو  المستجد ة ين في ضوء األولوياتالمعني   األطرافالحتياجات 
  .التي تعتمدها نماذج الحكمو  فيها التنميةمن حيث مستويات  العربيةبين الدول عوامل الشبه واإلختالف  بانفي الحس
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جدول أعمال هذا اللقاء إستناًدا إلى سلسلة من المشاورات غير الرسمية التي ُأجريت مع عدد من االطراف تصميم  تم  
منهجية تمك ن يسير وفق و  ،وعاتيةالموض المسائلعدد من  حولمحور المعنيين في المنطقة خالل السنتين الماضيتين. وهو يت

على األخذ  برنامج اإلنمائيال سيعملمقترحات ملموسة بشأنها تنتهي بتقديم  ركزة وتفاعلي ةالمشاركين من الخوض في نقاشات م
اقع الجهود المبذولة لمكافحة الفساد المشاركون بداية و  عرضيست. في ضوء اإلمكانيات المتوفرة لديه والمهمة الموكلة إليه بها

لتعاون بشأنها، بما سبل ا ويستكشفون أساسيةة اتيعو موضبعد ذلك ثالثة مسائل  ويبحثونوتعزيز النزاهة في البلدان العربية، 
ي بين الدول الثنائ لتعاونعزيز ا"الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد"، وت مساندةل أطر فعالة ومستدامة دعم في ذلك

المسألة األولى  . تتعلقأو ما ُيعرف اصطالًحا بـ "التعاون بين بلدان الجنوب" العربية، ومع دول أخرى بما فيها الدول النامية،
مستويات الشفافية رفع  ودعمه بشكل يؤدي إلى "ة األمم المتحدة لمكافحة الفسادتفاقي  "اتنفيذ على  التشاركي بتحفيز العمل

تعزيز النزاهة والحد من مخاطر الفساد ل التي يجب اعتمادهااألنجع بالمقاربات  قتتعل   المسألة الثانية. كل فعلي  بش والمساءلة
التي تغذي خزينة ، بما في ذلك القطاعات التنمية الوطنية بالنسبة ألجندات ذات أهمية خاصةفي القطاعات التي تعتبر 

األطراف جديدة من فئات  إشراك كيفيةب قفتتعل  المسألة الثالثة ا أم   .مواطنيهال أساسية عامةخدمات  وتلك التي تقد م، الدولة
حي ًزا  اللقاءخص ص يُ في الختام، . ة للفسادتعزيز قدرتهم على اإلسهام البن اء في وضع وتنفيذ ورصد مبادرات مضاد  و المعنيين 
 للعمل على تمهيًدا، وذلك التي تمر بمرحلة إنتقالية الدول العربيةالتي تمي ز سمات بشأن أبرز الإلجراء نقاش معم ق خاًصا 

 .بالدول العربية األخرى في المنطقة مقارنةً  هذه الدول خصوصياتمع الموضوعاتية عن المناقشات  مواءمة المقترحات المنبثقة

وتعزيز النزاهة  سادمكافحة الفلالمشروع اإلقليمي "المرحلة الثانية من  بلورة في رفيعة المستوىنتائج المشاورات تصب  
الخطة االستراتيجية المنبثق عن ا في البرنامج اإلقليمي الجديد للدول العربية ا أساسيً الذي يشكل عنصرً  "في البلدان العربي ة

يتوقع أن يتم إنجاز الخطوات الداخلية الالزمة العتماد وثيقة المشروع . (0292-0292) لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
للدول العربية التي تعب ر عن رغبتها  في الدعم مع إعطاء األولوية 0292في  هتنفيذعلى أن يبدأ ، 0292قبل نهاية اإلقليمي 

 واإلستفادة من خدماته. نشاطاتهفي االنخراط في 

  جدول األعمال

 2112مبر/تشرين الثاني نون 11األربعاء 
 

 التسجيل 11.11 - 11.11
 

 احّيةاإلفتتالجلسة  11.11 – 11.11

في البلدان العربية في  مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة العمل على تعزيز جهود أهمية عرضالهدف: 
ة األولي   راتتصو  الو  المشاوارت اإلقليمية ، وتقديم جدول أعمالضوء المستجدات اإلقليمية والدولية

طالع المشاركين أبرز االمحاورهبشأن   األولى المرحلة أثناء ادةالمستف والدروس المتحققة نجازاتا، وا 
 األمم لبرنامج التابع" العربي ة البلدان في النزاهة وتعزيز الفساد مكافحة" لـ اإلقليمي المشروع من
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 (.0292-0299) اإلنمائي المت حدة

 

 

 اإلفتتاحّية اتالكلم  

 المغرب الرشوة، من للوقاية المركزية الهيئة رئيس أبودرار، عبد السالم السيدمعالي 

 المغرب في اإلنمائي المتحدة األمم برنامج المساعدة، المقيمة الممثلة ،البي أيشاني السيدة

 األمم برنامجالعربية،  للدول اإلقليمي المكتبمستشار برنامج إقليمي، ريس، السيد يعقوب ب
 اإلنمائي المتحدة

 ، المغربوالحكامة العامة الشؤون وزير ،الوفامعالي السيد محمد 
 

 استراحة 11.31 – 11.11
 

 األولىالجلسة  13.31 – 11.31

  المتوقعةمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية: التقدم المحرز والتحديات 

، المنطقة العربيةمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في  التقد م الُمحرز في مجال استعراض: الهدف
للتعامل مع  ملموسة تحقق مزيد من التقدم، واقتراح أفكارالتي تواجه التحديات الرئيسية واستكشاف 

 .من خالل التعاون على المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية هذه التحد يات

  الجلسة رئيس 

مكل ف بالحوكمة والوظيفة  الحكومة رئيس لدى دولة كاتب خليفة، بن أنور السيدمعالي 
 ، تونسالعمومي ة

  مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربّية" لـ روع اإلقليميلمشمن االمرحلة األولى "
 التابع لبرنامج األمم المّتحدة اإلنمائي

 البلدان في النزاهة وتعزيز الفساد مكافحةلـ " اإلقليمي المشروع مدير ،النيأركان السبالسيد 
 اإلنمائي المتحدة األمم برنامجالعربي ة" التابع ل

 الرشوة من والوقاية للنزاهة الوطنية الهيئة إلى الرشوة من للوقاية كزيةالمر  الهيئة من 
 واآلفاق الحصيلة: ومحاربتها

  الرشوة، من للوقاية المركزية الهيئة رئيس ديوان مدير السليماني، العلوي الحسن يموال السيد

 المغرب
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  المشاركينمداخالت تقاريير موجزة و 

 مناقشة عامة 
 

 الغداء  13.31
 

 2112مبر/تشرين الثاني نون 21الخميس 
 

 الجلسة الثانية  11.11 – 11.31

  مستوى الشفافية والمساءلة من خالل تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد رفع

احتياجات المواءمة تنفيذ اتفاقية األمم المت حدة لمكافحة الفساد في المنطقة و  جهودمراجعة الهدف: 
ذات الصلة لتكون أكثر إتساًقا الجهود المستقبلية  توجيهضمان  كيفية، والنظر في ائمةالتي ال تزال ق

سيما االتفاقية العربية لمكافحة  ، الاألخرىالمبذولة لتنفيذ المعايير الدولية واإلقليمية  الجهودمع 
 .بشكل فعلي   مستويات الشفافية والمساءلة تأثيًرا في رفعأكثر ولتكون كذلك الفساد، 

  الجلسة رئيس 

 لبنانسعادة السيد غس ان مخيبر، عضو مجلس النواب، 

   المتحّدثون 

 ، تونسالحكومة برئاسة مدير، نزار البركوتيالسيد 

 الكويتية الشفافية جمعية، الدولية العالقات مفوض السيدة سلمى العيسى،

مكتب وزير ي رئيس، ومستشار قانون ،الفساد لمكافحة الفني ة اللجنة منس قالسيد شربل سركيس، 
 الدولة لشؤون التنمية اإلداري ة، لبنان 

 مناقشة عامة 

 خالصات 

 استراحة 11.15 – 11.11
  

 الجلسة الثالثة  12.25 – 11.15

 ذات أهمية لجهود التنمية قطاعاتاهة والحّد من مخاطر الفساد في تعزيز النز 
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 ذاتقطاعات تعتبر في  مركزةبادرات تحديد المقاربات األكثر مالءمة لتصميم وتنفيذ مالهدف: 
بالنسبة  للدخلهامًّا  ا، بما في ذلك القطاعات التي تشكل مصدرً خاصة بالنسبة لجهود التنميةأهمية 
، وكذلك غير المتجددة كالنفط والغاز والمعادن ، مثل الضرائب والجمارك والموارد الطبيعيةللدولة

 .والكهرباء وغيرها والتعليم والمياه الصحةكالعدل و للمواطنين  عامةخدمات  توف رالقطاعات التي 

 

 

 الجلسة رئيس 

 العالمية النزاهة منظمة رئيس، شريك غيلمان، ستيوارت الدكتور

   المتحّدثون 

 ، مصر اإلدارية الرقابة هيئة رئيس نائب، رشوان حسام محمدالسيد 

 األردن، الصحة وزارة، الداخلي والتدقيق الرقابة مدير الدكتور حكمت أبو الفول،

 الفساد، لمكافحة العالمية المبادرة الفساد، مكافحة برامج إختصاصي ة، أروتيونوفا عايدةالسيدة 
 اإلنمائي المتحدة األمم برنامج

 لبنانالسيدة أرليت جريصاتي، قاض في محكمة التمييز، 

 مناقشة عامة 

 خالصات 
  

 إستراحة 13.11 – 12.25
  

 لرابعةالجلسة ا 12.31 – 13.11

  الفساد في مواجهة فرص المشاركة البناءةتوسيع 

فئات جديدة من األطراف المعنيين الذين ينبغي اإلستثمار في إشراكهم في مواجهة تحديد الهدف: 
لتعزيز قدرتهم على اإلسهام مبتكر بشأن السياسات واألدوات الالزمة جديد و تفكير  تشجيعالفساد، و 
بما في ذلك العمل على إيجاد أطر ، فسادلل مضادةإصالحات في وضع وتنفيذ ورصد البن اء 

الديناميكية الفريدة التي  باإلستفادة من هؤالء األطراف بينمستدامة وفع الة لتعزيز التواصل والتعاون 
  ." في هذا المجالالشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد"تتمت ع بها 

 

 

 الجلسة رئيس 

 في الحوكمة ومكافحة الفساددولي ة مستقل ة أواليا، خبيرة الدكتورة خوانيتا 
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   المتحّدثون 

 السابق، الرئيس ةنائبمعالي الدكتورة بلقيس أبو أصبع، أستاذة مساعدة في جامعة صنعاء، 
 ، اليمنالفساد لمكافحة العليا الوطني ة الهيئة

 ، السعودي ة الفساد لمكافحة لوطنيةا الهيئة الدولية، اإلتفاقيات إدارة مدير الدكتور سالم الفرحان،

 المغرب لمقاوالت العام االتحاد والحكامة، األخالقيات لجنة رئيس ةنائب السيدة بشرى الغياتي، 

 ، تونس"يقظ أنا" لمنظمة التنفيذي المدير، القروي مهابالسيد 

 مناقشة عامة  

 خالصات 
 

 الغداء 15.31 – 12.31
 

  الجلسة الخامسة 17.11 – 15.31

 العربية التي تمّر بمرحلة انتقالية  البلدانمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في  خصوصيات إستكشاف

العربية التي  البلدان ين المشاركين الستكشاف أبرز السمات التي تمي زب إقامة حوار تفاعليالهدف: 
ات مقاربلل فهم أعمق تكوين، بهدف نقاط الشبه واإلختالف بينهاتمر  بمرحلة انتقالية، بما في ذلك 
 .مقارنة بالسياقات األخرى القائمة في المنطقة اتسياقالتي يجب اعتمادها في مثل هذه ال

 

 

 الجلسة رئيس 

 ، مصر اإلداري واإلصالح والمتابعة التخطيط وزارة الحوكمة، مركز مدير، موسى غادة الدكتورة 

   المتحّدثون 

 افحة الفساد، األردن معالي السيد رمزي نزهة، عضو مجلي هيئة مك

 محمد بنعليلو، مدير الدراسات والتعاون والتحديث، وزارة العدل، المغربالسيد 

 الدكتور أحمد عاشور، أستاذ في جامعة االسكندري ة

 هيئة الحكومية، غير المنظمات مع العالقات دائرة ،عام مدير، الهادي عبد منالالدكتورة 
 العراق، النزاهة

 مناقشة عامة  
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*** 

 اتخالص 
 

 الجلسة الختامّية 17.31 – 17.11

حاطتهم  عرض نتائج المشاورات وتمكين المشاركين من تقديم مالحظاتهم النهائي ةالهدف:  بشأنها وا 
   نحو المرحلة المقبلة من التعاون.بالخطوات المقبلة  علًما

 

 

 خالصات ومالحظات ختامية 

، جامعة القانونية الشؤون إدارة مدير العام، لألمين القانوني المستشارالسيد رضوان بن خضراء، 
 الدول العربي ة

 المتحدة األمم لبرنامج المقيم الممثلو  المتحدة األمم لمنظمة المقيم المنسق بويزا، برونو السيد 
 المملكة المغربي ة في اإلنمائي

 

 

 


