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 8 من 1 صفحةال
 

  لمحة مختصرة .1

 اإلنمائي المتحدة برنامج األممكّل من  من مشترك بدعمو  الفساد مكافحةتعزيز النزاهة و الشبكة العربية لبالشراكة مع 
د في فلسطين ورشة عمل وطنية تحت عنوان هيئة مكافحة الفسا تنظموالجريمة،  بالمخدرات المعني المتحدة األمم ومكتب

 62 حضرهو  ،2015 /أيارمايو 12-11بتاريخ  هللارام  ةي مدينفالنشاط قد ع   ."في فلسطين ةالماليالذمة  إقرارتعزيز منظومة "
قليمين إلى جانب الخبراء وأخصائيين اإل، ن وأكاديميو  المدني المجتمعو ين العام المعنية في القطاع مؤسساتأبرز ال مشارًكا يمثلون 

 الدولية لمعاييرا ضوء في ةماليذمة الال قرارإل الةفعّ  منظومةتطوير  متطلباتب المعرفة تعميقإلى  العملورشة  تدفه .والدوليين
تاحة المجال ل ،المقارنةتجارب وال الصلة ذات واإلقليمية  يتماشى بما ،نفلسطي فيمنظومة هذه ال لتعزيز دةحدّ م   توصيات صياغةوا 
 ة. الوطني ولوياتاألو  حتياجاتمع اال

 عامة خلفية .2
 بطريقة همومصالح متلكاتهمعن مباإلقرار  العموميين الموظفين قيام، أساسيشكل ب ةماليذمة الال إقرارمنظومة  تطلبت

 الة،فعّ  كون تتسمح هذه المنظومة، حينما . هم العموميةمناصبإشغالهم ل أثناءد تطرأ عليها ق جوهرية   تغييرات   أي صدر ب تسمح
 .المشروع غير إلثراءا وكشف تضارب المصالحمع التعامل و وقاية من الفساد لل هاماً  تدبيراً  شكلت  و ، الحكومةبالجمهور  ثقة تعزيزب

تلزم ظم ن  ، الدول األطراف باعتماد تدابير و 8من المادة  5الفقرة  في الفساد لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية توصي
وداتهم ، واستثماراتهم، وموجوأعمالهم الوظيفية، الخارجية نشاطاتهملى السلطات المناسبة عن إ قراراإلبالموظفين العموميين 

تفاقية اال وصيتكموظفين عموميين. كما  مع مهامهممصالح في الالتي قد ينشأ عنها تضارب و ، الكبيرة والمنافع الجوهريةوالهبات 
الدول  28من المادة  6و 5في الفقرتين وكذلك االتفاقية العربية لمكافحة الفساد ، 52من المادة  6و 5في الفقرتين األممية 
لزام الموظفين العموميي متثال،ّص على عقوبات مالئمة على عدم االالذمة المالية والن قرارإلالة بإنشاء نظم فعّ األطراف  بأن ن وا 

 . أي سلطة أخرى أو توقيع، سلطة أو  ،أجنبيفي حساب مالي في بلد مصلحة إذا كان لهم  يبلغوا السلطات المعنية

 قراراعتماد منظومات متطورة إلات نحو يالخمسين ذمن العربية البلدان من لعديدا تاتجه ،على صعيد المنطقة العربية
 العراقو  مصر في هذا المجال، في حين أدمجت قوانين م ستقلةباعتماد والمغرب واليمن  تونسدول مثل  فقامت، ةماليذمة الال

 مشابهة دابير  تباعتماد  مانع  ، وقامت دول أخرى مثل المشروع غير ثراءة باإلالمعنيّ  القوانينفي إطار ولبنان التدابير ذات الصلة 
  .المصالح تضارب وتجنب العامة األموال حمايةل خصصقانون م  إطار  في

مل حالًيا على تععلى األقل  المنطقة دولمن  خمسة نكافحة الفساد، فإوم العربية لتعزيز النزاهة الشبكةوفًقا لتقارير 
 ألردنألول مرة، وكذلك امنظومة نشأن الالسعودية اللتان ت   العربية والمملكة الكويت، ومنها ةماليذمة الال إقرارمنظومة تعزيز 

 اإلثراءب ي عنى أوسع قانون  ضمن  2014في المنظومة درج وثّم أ ،2006 في هذا المجال في اً تخصصم   اً قانون اعتمدكان قد ذي ال
 2014ل خال وتونس لبنانعمل كل من من جهة أخرى، مقارنًة بالقانون السابق.  ة  دو حدم   تعديالت   هضمينت مع المشروع، غير
ي عنى نون مشروع قا تضمين التدابير ذات الصلة فيحيث ذهب لبنان إلى ، انون من خالل عملية تشاوريةق مشروعي إعدادعلى 



 

 8 من 2 صفحةال
 

تونس  فيعد لقانون الم  في حين اقتصر مشروع ا، 1999 المرجو منه أن يحّل محل القانون الصادر فيمشروع الثراء غير باإل
 .1987 الصادر في قانون المحل  بهدف أن يحل ةماليذمة الال إقرارعلى 

الم سائل المتعلقة بإقرار الذمة إلى جانب قوانين أخرى،  ،وتعديالته 2005في فلسطين، ي نظم قانون مكافحة الفساد لسنة 
 المعلومات طلبو  ،ةالماليالذمة  إقرارنماذج ي تعطي لهيئة مكافحة الفساد صالحية تلقّ  والتي ،وما بعدها 8ادة المالية وذلك في الم

عيار ها ميف بما فيها، نظرم التستلز  ة إشكاالت قد كشف التطبيق العملي لهذه النصوص عن عدو  .الصلة ذاتواإليضاحات 
وآلية  تلقيها،و ، اتقرار اإلفحص كيفية و  ،المعلومات الواردة في اإلقرار سريةو  ،الذمة المالية إقرارتقديم ب كلفينالم   شخاصاأل

  من المسائل الهامة. وغيرهاالتعامل معها 

 دول األعمالج .3

 2015 أيار 10 األحد
 

 حفل استقبال  09.00 - 07.30
 

 2015 أيار 11 االثنين
 

 التسجيل  09.00 – 08.00
 

 فتتاحيةالجلسة اال 10.00 – 09.00

 ظومةالضوء على أهمية اعتماد من وتسليطورشة العمل والنتائج المتوقعة منها،  عرض سياق :الهدف
 ينالمنظور  من ، وكذلكدافسالجهود الوطنية لمكافحة ال تعزيزفي سبيل مالية الذمة القرار إلفّعالة 

 .اإلقليمي والعالمي

   الكلمات االفتتاحية 

 معالي السيد رفيق النتشة، رئيس هيئة مكافحة الفساد، فلسطين

وزير العدل،  ،رئيس الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ،ريفيأشرف  لواءمعالي ال
  لبنان



 

 8 من 3 صفحةال
 

 سطين، فلاإلنمائي برنامج األمم المتحدةالممثل الخاص لنائب ، ة نرجس سعيدانسعادة السيد

مستشار إقليمي لمكافحة الفساد، المكتب اإلقليمي للشرق األوسط السيدة زورانا ماركوفيتش، 
 والجريمة بالمخدرات المعني المتحدة األمم مكتبوشمال أفريقيا، 

  ، فلسطينالوزراءرئيس دولة الدكتور رامي الحمدهللا، 
 

 استراحة 10.30 – 10.00
 

 لجلسة األولىا 12.00 – 10.30

 مالية الذمة المنظومة إقرار يير الدولية واإلقليمية بشأن المعا

لك الواردة ت الدولية واإلقليمية، وبصفة خاصة،بشأن أبرز المعايير : تعميق فهم المشاركين الهدف
 اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد واالتفاقية العربية لمكافحة الفساد.في 

   رئيس الجلسة 

ألمم ية ارئيس سابق للجنة التفاوض بشأن اتفاق ،خبير مستقلمعالي الدكتور محي الدين توق، 
 المتحدة لمكافحة الفساد

   المعايير الدولية بشأن إقرار الذمة المالية 

مستشار إقليمي لمكافحة الفساد، المكتب اإلقليمي للشرق األوسط السيدة زورانا ماركوفيتش، 
 والجريمة بالمخدرات المعني المتحدة األمم مكتبوشمال أفريقيا، 

   المعايير اإلقليمية بشأن إقرار الذمة المالية 

في المشروع اإلقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان السيد حسين حسن، أخصائي 
 اإلنمائيالعربية التابع برنامج األمم المتحدة 

 عامة ناقشةم  

 

 الجلسة الثانية  13.30 – 12.00

  إقرار الذمة المالية في فلسطين والتحديات ذات الصلة



 

 8 من 4 صفحةال
 

لتي ا قة في فلسطين والتحدياتطبّ منظومة إقرار الذمة المالية الم   بشأنتفاعلي حوار إقامة  الهدف:
  . تواجهها على أرض الواقع

   رئيس الجلسة 
ألمم ية االتفاوض بشأن اتفاق رئيس سابق للجنة ،خبير مستقلمعالي الدكتور محي الدين توق، 

 المتحدة لمكافحة الفساد

 عرض تقديمي 

 الفساد، فلسطين ةفحالسيدة رشا عمارنه، مدير عام الشؤون القانونية، هيئة مكا

 عامةناقشة م 
 

 الغداء 14.30 – 13.30
 

 الثالثةالجلسة  16.30 – 14.30

 المقارنةالممارسات الجيدة والدروس المستفادة في ضوء التجارب 

لمتعلقة بوضع الممارسات الجيدة والدروس المستفادة تبادل الخبرات والتجارب بشأن ا يسيرتالهدف: 
 وتطبيق منظومة إقرار الذمة المالية في التجارب المقارنة.

   رئيس الجلسة 

ة األمم يرئيس سابق للجنة التفاوض بشأن اتفاق، خبير مستقلمعالي الدكتور محي الدين توق، 
 المتحدة لمكافحة الفساد

  تجارب مقارنة 

 ، خبير مستقل، مستشار قانوني سابق لرئيس الجمهورية، تونسأحمد الورفّليالسيد 

 نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد، سلوفانيا سدالر،السيدة ألما 

 السيد رمزي نزهه، خبير مستقل، عضو سابق في مجلس هيئة مكافحة الفساد، األردن

 مغرب، الالهيئة المركزية للوقاية من الرشوةعلي الّرام، مدير الشؤون القانونية،  دكتورال

  عامة ناقشة م 
 



 

 8 من 5 صفحةال
 

 2015 أيار 12 الثالثاء
 

 الجلسة الرابعة   10.15 – 09.00

 األشخاص الُمكلفين بتقديم إقرارات الذمة المالية والجهات المعنية بتلقيها

الممارسات الجيدة والدروس المستفادة بشأن معايير اختيار األشخاص الم كّلفين  ستكشافا الهدف:
 تتولىأن  مكنيوكيفية التعامل مع أولئك الم قّربين منهم، والجهات التي  ،بتقديم إقرارات الذمة المالية

 .هاان تتمتع ب، والخصائص والصالحيات والخبرات التي يجب والتعامل معهاتلقي اإلقرارات 

   رئيسة الجلسة 
السيدة نانسي فشحو، أخصائية في المشروع اإلقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان 

 اإلنمائيالعربية التابع برنامج األمم المتحدة 

 حلقة نقاشية 
 

  خامسة الجلسة ال 11.30 – 10.15

  تقديمها الذمة المالية ومواقيت  اتمحتوى إقرار 

ت الذمة اإقرار أن تتضمنه ما يجب  بشأنالممارسات الجيدة والدروس المستفادة  استكشاف الهدف:
وكذلك  ،كافة الوثائق المعّززةبشرط توّفر أم  ح سن النيةعلى أساس وما إذا يمكن قبولها  المالية
 .التي يوفرها ذلكالمزايا و المنظومة  حوسبة اليف، وتكاإلقرارات قديممواقيت تبشأن 

  الجلسة  ةرئيس 
مستشار إقليمي لمكافحة الفساد، المكتب اإلقليمي للشرق األوسط السيدة زورانا ماركوفيتش، 

 والجريمة بالمخدرات المعني المتحدة األمم مكتبوشمال أفريقيا، 

 يةحلقة نقاش 
  

 استراحة  11.45 – 11.30
  

  سادسة الجلسة ال  13،00 – 11،45



 

 8 من 6 صفحةال
 

 والمجتمع الفردحقوق و  الذمة المالية اتإقرار الرقابة على 

الية الذمة الم اتفحص إقرار  آلية دة والدروس المستفادة بشأنالممارسات الجي استكشاف الهدف:
 جمهورات الطالع القرار اإلإتاحة ومسألة ، األشخاص المعنيينحقوق وسبل تفعيلها دون اإلضرار ب

 في ضوء حقوق اإلنسان ذات الصلة.

   رئيس الجلسة 
 ، خبير مستقل، مستشار قانوني سابق لرئيس الجمهورية، تونسالورفّليأحمد السيد 

 يةحلقة نقاش  
  

  الجلسة السابعة  14.15 – 13.00
 ووسائل التحفيزالعقوبات 

لضمان  يجب معاقبتهااألفعال التي  ارسات الجيدة والدروس المستفادة بشأنالمم استكشاف الهدف:
باعها لهذه التي يجب اتالعقوبات التي يجب فرضها واآللية نوع و  فعالية منظومة إقرار الذمة المالية،

 .ذه المنظومةهأكبر لامتثال يها لتحفيز القواعد والممارسات التي يمكن تبنّ الغاية، باإلضافة إلى 

   رئيس الجلسة 
 السيد رمزي نزهه، خبير مستقل، عضو سابق في مجلس هيئة مكافحة الفساد، األردن

  يةنقاشحلقة  
  

 الجلسة الختامية 15.00 – 14.15

 في فلسطين  ةماليذمة الال إقرارخطوات المتابعة لتعزيز منظومة 

 توصياتاهمة في صياغة سوتمكين المشاركين من الم، ورشة العمل خالصاتعرض لالهدف: 
 .قبلةلمخطوات اال بشأن محددة وملموسة

   رئيس الجلسة 
ألمم ية اورئيس سابق للجنة التفاوض بشأن اتفاق ،مستقلخبير معالي الدكتور محي الدين توق، 

 المتحدة لمكافحة الفساد



 

 8 من 7 صفحةال
 

*** 

 ختامية كلماتو خالصات لا 

 معالي السيد رفيق النتشة، رئيس هيئة مكافحة الفساد، فلسطين

مستشار إقليمي لمكافحة الفساد، المكتب اإلقليمي للشرق األوسط السيدة زورانا ماركوفيتش، 
   والجريمة بالمخدرات المعني المتحدة األمم مكتبوشمال أفريقيا، 

خصائية في المشروع اإلقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان أالسيدة نانسي فشحو، 
 اإلنمائي العربية التابع برنامج األمم المتحدة

  

 الغداء 16.00 – 15.00
  

 


