
 
  
  
  

  
  

  العربية برنامج إدارة الحكم في الدول
  عامة عن اإلنجازات في مجال مكافحة الفساد لمحة

)2006 – 2009(  
 

  
_zz  

إدارة الحكم حول سياسات اللحوار لفساد ونشوء بيئة أكثر استعدادا إن توقيع اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة ا
  .الدول العربية إلى األمامقد وفّرا فرصة مهمة لدفع جهود مكافحة الفساد في 

  
العربية من هذه الفرصة بإشراكه الجهات المعنية العربية  الدولوقد استفاد برنامج إدارة الحكم في 

الرئيسية في سلسلة من األنشطة التي تم تنظيمها في سياق مشاريعه ومبادراته اإلقليمية المختلفة الهادفة 
ة لمكافحة الفساد وتعزيز الحوار حول الحاجة إلى التعامل مع إلى التوعية بأهمية اتفاقية األمم المتحد

  .الفساد كعجز في إدارة الحكم وكظاهرة انتقالية تضعف الجهود التنموية
  

العربية التابع  لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي أول  الدول، أصبح برنامج إدارة الحكم في 2006ففي العام 
ويواصل البرنامج قيادته . ة بشأن موضوع مكافحة الفساد الحساسجهة رئيسية تخاطب الحكومات العربي

نتائج إيجابية على مستوى التعاون الثنائي كما يتضح في  على المستوى اإلقليمي، ويحققلهذه الجهود 
، وطورها تدريجيا 2006 – 2005وقد استهل البرنامج أنشطة مكافحة الفساد في العام . الصفحة التالية

بناء على طلب الجهات المعنية العربية وبعد حصوله على تبرعات  2009و 2007ي ووسعها بين عام
الصندوق اإلنمائي إلدارة الحكم "سخية من حكومتي الواليات المتحدة وفرنسا، ومن مانحين آخرين بينهم 

  .التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي" الديمقراطي
نتائج الرئيسية التي حققتها أنشطة مكافحة الفساد المختلفة تقدم هذه المذكرة الموجزة صورة عامة عن ال

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالتعاون مع التابع لالعربية  الدولوالمدعومة من برنامج إدارة الحكم في 
 والتنميةمختلف شركائه، ومن ضمنهم مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة التعاون 

  .االقتصادي ، وجامعة الدول العربية دانفي المي
  

arkan.el- :البريد اإللكتروني عبربالسيد أركان السبالني لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال 
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  اإلنجازات
 

 بناء على نتائج حوار: الفساد وتقديم الدعم لهاتأسيس الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة  )  1
، دعم برنامج إدارة الحكم في 2006و 2005في عامي  الذي أجري قليمياإلعلى المستوى السياسات 

دولة  19مية والقُطرية مع يالعربية التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي سلسلة من المشاورات اإلقل الدول
كان هدفها الحصول على تأييد إلنشاء الشبكة العربية لتعزيز النزاهة  2007/2008عربية في العام 

وقد تحقق هذا الهدف بالفعل أثناء مؤتمر إقليمي انعقد في منطقة . ومكافحة الفساد تحت مظلة لجنة وزارية
يوليو من العام /تموز 30وأصبحت هذه الشبكة في . 2008يناير /كانون الثاني 23 – 21 فيالبحر الميت 

حوار التشبيك المعرفي وتطوير القدرات ولمكافحة الفساد يعمل على  جامعفسه أول منبر إقليمي عربي ن
ويتمثل أحد المظاهر الفريدة لهذه الشبكة في قدرة الناشطين غير . بمكافحة الفسادتعلقة المالسياسات 

ويات مع السلطات الحكوميين على الدخول في حوار مباشر وموضوعي حول اإلصالحات الالزمة واألول
  .الحكومية المسؤولة عن مكافحة الفساد

  
دعم برنامج إدارة الحكم في : دعم تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد وتوسيع نطاقه )2

العربية التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي قيام الجهات المعنية العربية باستكشاف التحديات  الدول
نزاهة ومكافحة الفساد على المستوى القُطري أو الوطني من منظور تعزيز تنفيذ اتفاقية المرتبطة بتعزيز ال

وتم اعتماد التوصيات . األمم المتحدة لمكافحة الفساد، وإرشاد الجهود ذات الصلة على المستوى الوطني
ى وتم التصديق عل. 2009و 2008دول عربية خالل عامي  8الخاصة بمكافحة الفساد وتطبيقها في 

اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد من جانب البحرين ولبنان وتونس، إضافة إلى اتخاذ خطوات تنفيذية 
ت العربية إلرساء آلية أقوى لمراجعة ا، والحصول على تأييد الحكوم1ملموسة في عدد من الدول العربية

ات المشتركة في مجال تنفيذ االتفاقية عالوة على ذلك، تم تحديد األولوي. تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة هذه
ونتيجة . واعتمادها من جانب الدول العربية في إطار عمل الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد

بالعمل مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  2009سنة لهذه اإلنجازات التزم عدد من الدول العربية 
دمة في سبيل سد الثغرات القانونية والمؤسساتية في ضوء اتفاقية األمم وشركائه خالل السنوات األربع القا

                                                 
يز أنظمة الحماية بعد يتمثل في دعم جهد العراق واألردن ولبنان والمغرب واليمن في تعزالمبلغين أحد األمثلة المهمة على حماية   1
ومن األمثلة األخرى الوثيقة الصلة بعمل برنامج  األمم المتحدة . التي صدرت في ختام ورشة عمل إقليمية عن موضوع الفساد" االستنتاجات"

؛ الكويت )فيذهاتوفير المعرفة واألدوات الالزمة لوضح استراتيدية وطنية لمكافحة الفساد وتن(األردن : اإلنمائي على الصعيد اإلقليمي
دعم  تبادل المعرفة والتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني بشأن تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد وتطبيق الئحة التقييم (والعراق 
تقديم (؛ اليمن  )قيامهاالدعوة إلى تفعيل القانون الخاص بتأسيس لجنة متخصصة في  مكافحة الفساد، وتقديم الدعم لها بعد (؛ المغرب )الذاتي

  ).ووزارة العدل" الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد"الدعم الفني إلصدار قوانين ولوائح جديدة لدعم عمل 



موائمة ) ب(؛ مبلغينحماية الشهود وال) 1: (المتحدة لمكافحة الفساد، ال سيما في المجاالت التالية
) د(متخصصة وتقويتها؛ مكافحة الفساد تأسيس هيئات ) ج(اإلجراءات الجنائية مع متطلبات االتفاقية؛ 

دور القضاء في تنفيذ االتفاقية، بما في ذلك دوره في التحقيق ومقاضاة جرائم الفساد وتعزيز النزاهة تقوية 
وضع أنظمة تفرض على المسؤولين الحكوميين تقديم كشوفات ) هـ(المهنية داخل النظام القضائي؛ 

 .تعزيز النزاهة في القطاع الخاص) و(بممتلكاتهم وأموالهم؛ 

  
دعم برنامج إدارة  :حكومة عربية 14 القائمة المرجعية للتقييم الذاتي لدىفهم واستخدام تعزيز   )3

 الخبراء الحكوميين العرب فريقبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي إنشاء التابع لالعربية  الدولالحكم في 
رك مع مكتب األمم المتحدة تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد، واشتالمعني بالتقييم الذاتي الخاص ب

ـّي للخبراء الحكوميين من  . دولة عربية 14المعني بالمخدرات والجريمة في تقديم التدريب والدعم الفن
القائمة المرجعية للتقييم باستخدام  )الجزائر واألردن(سوى دولتين عربيتين تقم لم  2007وفي نهاية العام 

) موريتانيا، مصر، تونس واليمن(ربع حكومات أخرى أ 2008واستجابت في منتصف العام . الذاتي
بالي، في كانون (وقدمت تقاريرها إلى مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد في 

وراجعت الجزائر أجوبتها في ضوء تدريب مجموعة الخبراء ). 2008فبراير /يناير وشباط/الثاني
العراق ولبنان والمغرب والسلطة (حكومات أخرى  4كانت  2009لعام وفي نهاية ا. الحكوميين العرب
الخبراء الحكوميين فريق وكان ألعضاء . قد شارفت على استكمال التقييم الذاتي) الوطنية الفلسطينية

التقييم الذاتي الخاصة استخدام قائمة العرب في كل حالة من هذه الحاالت دور قيادي أو رئيسي في مجال 
. بما في ذلك توعية كبار الحكوميين بأهمية الئحة التقييم الذاتي األمم المتحدة لمكافحة الفساد،باتفاقية 

العربية بدعم مجموعة الخبراء الحكوميين العرب في سعيها  الدولومؤخرا، بدأ برنامج إدارة الحكم في 
ة باتفاقية األمم المتحدة الخاصالذاتي العتماد مقاربة ترتكز على األدلة في تعاملها مع الئحة التقييم 

  .2لمكافحة الفساد
  
دمج الجهات المعنية بمكافحة الفساد في المنطقة بالشبكات العالمية وتحسين مستوى تعاونها   )4

التابع العربية  الدولساعدت أنشطة برنامج إدارة الحكم في : مع المنظمات الدولية والجهات المانحة
اعتماد مقاربة أكثر تماسكا للتعاون على مكافحة الفساد عبر زيادة  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي علىل

مستوى التنسيق مع جامعة الدول العربية ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة 
االقتصادي والبنك الدولي والحكومة األميركية، عبر استفادة هذه المنظمات في الميدان والتنمية التعاون 

                                                 
 يمكن تنزيلها u4تم عرض عمل برنامج إدارة الحكم في المنطقة العربية ـ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في هذا المجال في نشرة حديثة لـ    2
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الحديثة ومن األمثلة . العربية الدولسات من اآلليات والشبكات التي دعمها برنامج إدارة الحكم في والمؤس
والبنك الدولي في مجال التحري عن جرائم الفساد المالي  على ذلك التعاون مع حكومة الواليات المتحدة

التابع الستثمار لفريقيا الشرق األوسط وشمال إج موغير المالي ومقاضاتها قانونيا؛ والتعاون مع برنا
وعالوة على . األعمال التجاريةفي نزاهة الاالقتصادي في مجال والتنمية في الميدان منظمة التعاون ل

لدول األطراف في اذلك، حصل تطور مستمر في حجم ونوعية المشاركة الحكومية العربية في مؤتمر 
  .3حضور سلطات مكافحة الفساداتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد، مع تعزيز كبير ل

  
في نهاية كانون  :زيادة قدرات صناع السياسات والممارسين العرب في مجال مكافحة الفساد  )5

وكان بين هؤالء المشاركين . دولة عربية 20مشاركا من  780بلغ عدد المشاركين  2009ديسمبر /األول
وقد . والقضاء والمنظمات غير الحكومية صناع سياسات وممارسون يمثلون الحكومات والمجالس النيابية

 الدولاستفاد هؤالء من أنشطة مكافحة الفساد اإلقليمية التي نظمها أو دعمها برنامج إدارة الحكم في 
  .2006العربية منذ العام 

                                                 
البحر (مقارنة بمؤتمر الدول األطراف األول ) 2008فبراير /يناير وشباط/بالي، آانون الثاني(انييتضح هذا من مؤتمر الدول األطراف الث  3

  .، وفي مناسبات أخرى)2009نوفمبر /الدوحة، تشرين الثاني(، ومؤتمر الدول األطراف الثالث )2006ديسمبر /الميت، آانون األول


