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لمحة عن الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
تختص في دعم الدول العربية للعمل
تُعد الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد اآللية اإللقليمية األبرز التي
ّ
ضد ظاهرة الفساد ،بما يتماشى مع األولويا الوننية واستنادا للى المعايير العالمية واإللقليمية اا الللة تضم
ّ
الشبكة حتى اآلن  34سلنة وننية من  14بلدا عربيا هي األردن والبحرين وتونس وجيبوتي والسلنة الوننية

الفلسنينية والسودان والعراق ولقنر ولبنان وليبيا وملر والمغرب وموريتانيا واليمن تشمل عضويتها هيئا

مكافحة

وتضم الشبكة أيضا "مجموعة
فساد وو از ار معنية بمكافحة الفساد ونيابا عامة وسلنا رلقابية ولقضائية مختلفة
ّ
غير حكومية" مؤلّفة من أبرز الناشنين غير الحكوميين في المننقة العربية يمثلون كيانا مجتمع مدني وأعمال
حكومية وغير حكومية بهدف التشاور والتعاون

مما يجعلها أول آلية للقليمية تجمع جها
واعالم وبحوث وأكاديمياّ ،
بشان مكافحة الفساد في المننقة العربية تعمل الشبكة على تنمية لقد ار

اعضائها من خالل تقديم المشورة واجراء

وتشجع تبادل المعلوما في ما بينهم ومع نظرائهم في المننقة والعالم كما ّأنها توفّر ألعضائها
تدريبا فنية،
ّ
وسائر المعنيين أرضية مشتركة لمراجعة سياسا مكافحة الفساد وتعزيزها بشكل منتظم ولبناء الشراكا الثنائية
والمتعددة االنراف ضد الفساد
للمزيد من المعلوما

عن الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ،يرجى زيارة المولقع اإللكتروني على

العنوان www.pogar.org/acinet
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لمحة عن المؤتمر
تعقد الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد مؤتمرها الثالث في مدينة فاس التاريخية في المملكة المغربية في

تاريخ  21-19كانون األول/ديسمبر  ،2011بالشراكة مع الهيئة المركزية للولقاية من الرشوة في المغرب ،وبدعم
من برنامج األمم المتّحدة اإلنمائي يجمع المؤتمر لقادة مكافحة الفساد من مختلف أنحاء المننقة العربية ،يمثّلون
جها حكومية وغير حكومية ،لمنالقشة موضوع "المشاركة المجتمعية في مكافحة الفساد وآفاق تنوير آلياتها في
أنر لتعزيز
البلدان العربية" يرّكز المؤتمر النقاش حول أربعة مواضيع فرعية مختلفة ،ولكن مترابنة ،تش ّكل معا ا

المشاركة المجتمعية في مكافحة الفساد ،وهي( :أ) الحلول على المعلوما
والتبليغ عن الفساد ،و(ج) التشاور مع الجمهور بشأن وضع السياسا

المؤتمر للمشاركين فرلة اإلستفادة منى المعايير الدولية اا

واعالم الجمهور ،و(ب) الشكاوى

العامة ،و(د) المساءلة اإلجتماعية يتيح

الللة والتجارب المقارنة لمنالقشة متنلبا

لنشاء

هاه األنر وضمان تنفياها على أرض الوالقع كما يم ّكن المشاركين من منالقشة الكيفية التي يمكن من خاللها

لمختلف الجها

المعنية دعم مثل هاه الجهود وتعزيز التكامل بينها وبين اإللالحا

الوننية األوسع في

المجاال السياسية واإللقتلادية واإلجتماعية وفي الختامُ ،يتولقّع أن يقوم المشاركون بمنالقشة واعتماد خاللا
لقدما
للقليمية تلخص نتائج المؤتمر وتوفر لرشادا ملموسة للمضي ُ
للى جانب المؤتمر ،تعقد المجموعة غير الحكومية للشبكة جلستها العامة األولى في  19كانون األول  /ديسمبر،

ويليه االجتماع العام الثالث للشبكة في  21كانون األول  /ديسمبر سيم ّكن هاان الحدثان الجانبيان الشبكة من

مراجعة تقدم أعمالها وتحديد أولوياتها المستقبلية لعملها في سنة 2012

للمزيد من المعلوما  ،يرجى اإلتلال بنا على info@arabacinet.org

.I

خلفية عامة

.1

منا تأسيسها في تموز  /يوليو  1،2008وانالق برنامج عملها األول في نيسان  /أبريل  2،2009سع

الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد لتوفير مساحدة أوسع وأكثر انفتاحا للحوار الونني بشأن مكافحة
1
تم اإلعالن عن تأسيس الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في المؤتمر اإللقليمي بشأن "تعزيز التعاون بين هيئا
ّ
عمان (األردن) بتاريخ  29 -30تموز/يوليو
الولقائية " الاي انعقد في
الفساد وتنوير اآلليا
ّ

()http://www.pogar.org/resources/ac/details.aspx?aid=213
2

اننلق

3-2

مكافحة
2008

دورة العمل األولى في المؤتمر األول للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد الاي انعقد في الربان (المغرب) بتاريخ
نيسان/

أبريل

2009

حول

والمبلّغين") )http://www.pogar.org/resources/ac/details.aspx?aid=241

"حماية

الشهود

3

أن الفساد
لن جهود أعضائها كان وال تزال مدفوعة بقناعة اا شقين :الشق األول مفاده ّ
الفساد في الدول العربية ّ
موجود في جميع البلدان ،لالّ ّأنه من المرجح أن ينتشر في البلدان التي لم تعتمد وتنفّا تدابير لقانونية ومؤسسية
فعالة لمكافحته؛ والشق الثاني مفاده أن الفساد لاا ما ترك بال ضوابن فإنه يمكن أن يعيق التنمية جديا في جميع
ّ
أشكالها ويلبح لقوة مدمرة في المجتمعا

لنناللقا من هاه القناعة ،لقاد أعضاء الشبكة العربية عدة مباد ار

لمكافحة الفساد في بلدانهم ،وعلى األخص في العراق واألردن والمغرب ولقنر واليمن ،ونجحوا في لدماج مسألة

تجنبها في السابق ،في حوار اإللقليمي بشان اإللالح ،مساعدين بالك الجها
مكافحة الفساد ،التي لنالما جرى ّ

أمر يكاد يقترب من المحرما  ،واإللقرار بأن
ا

المعنية على اعتناق فكرة المشاركة في مكافحة الفساد بعد ان كان
ّ
الفساد مشكلة موجوجدة فعال ،وبأن هناك حاجة إلجراء للالحا محددة في هاا المجال ولكن في الولق

ااته،

وبأن تحقيق نتائج أفضل يتنلب منهم تعزيز لقدراتهم
ّ
أن الجهود المباولة ال تزال غير كافيةّ ،
يدرك أعضاء الشبكة ّ
المعنية في مواجهة
الااتية على مكافحة الفساد ،وحشد لرادة سياسية ألقوى ،وتعزيز تعاون أكثر فاعلية بين الجها
ّ

الفساد
.2

في السنوا

الثالث الماضية ،لقام أعضاء الشبكة العربية بقيادة جهود تلميم وتنفيا سياسا

مكافحة الفساد على المستوى الونني ،وفي بعض البلدان ،أدى الك للى اعتماد استراتيجيا

وبرامج

وننية لمكافحة الفساد

للمرة األولى في تاريخها كما دعا األعضاء للى اإللتزام باتفالقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد ،و ّأيدوا تنفيا التدابير
وحساسة ،مثل "حماية الشهود والمبلغين عن
المختلفة اا الللة ،بما فيها التدابير التي تناول لقضايا جديدة
ّ
الفساد" و"لنشاء هيئا

لمكافحة الفساد اا

لقيمة مضافة" في لنار المؤتمر الثاني للشبكة العربية في تموز /

يوليو  ،2010أنلق األعضاء برنامج عملهم الثاني وبلوروا أفكا ار محددة لجعل اإلستراتيجيا

الوننية لمكافحة

الفساد أكثر تشاركية وفاعلية والجدير بالاكر ّأنهم أدركوا الحاجة للى جعل جهود مكافحة الفساد ملموسة بالنسبة
تقدم الخدما العامة
أهمية التركيز على الولقاية من الفساد في القناعا التي ّ
للمواننين العاديين ،ف ّ
شددوا على ّ
األساسية للى المواننين ،ودعوا للى تمتين التعاون بين السلنا

الحكومية ،وتحديدا منظما
.3

الوننية لمكافحة الفساد والجها

المعنية غير

المجتمع المدني والقناع الخاص

تزامن تنامي انخران أعضاء الشبكة العربية في مجال مكافحة الفساد خالل السنوا

الثالث الماضية مع

خالة
تنامي شعور الناس ،في العديد من الدول العربية ،باالستياء من تدهور األوضاع اإللقتلادية واالجتماعية،
ّ

لدى الشباب والفقراء ،ومن وجود القيود على المشاركة الحقيقية في الحياة السياسية أدى هاا الوضع للى اندالع
حالة غير مسبولقة من االحتجاجا

الشعبية الضخمة ،بدأ

في تونس وانتقل

للى مختلف أنحاء المننقة العربية

ن
باألنظمة السائدة منا فترة نويلة في بعض الدول ،ونش ّ

مستمرة حتّى اآلن ،ولقد أناح
وال تزال هاه الموجة
ّ
أن
فإن ملير هاه
التنو ار ال يزال مجهوال ،لكن ما هو مؤ ّكد ّ
لرادة اإللالح في دول أخرى وعلى العمومّ ،
ّ
التحول الحالل في مفهوم العاللقة بين الدولة والموانن سيكون عامال حاسما في تحديد هاا الملير
ّ
.4

تعدد

التحليال

بشأن األسباب الكامنة وراء األحداث األخيرة في المننقة العربية وتداعيا

األحداث على مستقبل شعوبها ولقد أشار معظم هاه التحليال

هاه

للى الفساد بولفه أحد الدوافع الرئيسية ،لن لم يكن

الدافع الرئيسي ،لهاه األحداث التي أبرز بشكل أساسي درجة اإلحبان العميق الاي يشعر به المواننون بشأن

4

الوضع القائم في دولهم ولكن مع غياب المعلوما

والبيانا

الكافية عن أنمان الفساد ،فإّنه يلعب تحديد الحجم

عبر عنها الناس كالبنالة ،والفقر ،وتدني
الحقيقي للفساد وفهم العاللقة الحقيقية بينه وبين وغيره من الشكاوى التي ّ
نوعية الخدما العامة ،وتقييد الحريا السياسية وحقوق اإلنسان ومع الك ،فإن هناك توافقا واسعلا على امتداد
والمجتمعا  ،بل واألكثر من الك أنه لقد ساهم في

ومتجار في الحكوما
ا
منتشر
ا
أن الفساد لقد ألبح
المننقة مفاده ّ
تفالقم كل واحدة من هاه المشكال مما أدى للى لضعاف األداء اإلنمائي الغير مرضي أساسا
.5

مع القترابنا من سنة  ،2012ال تزال ألوا

المتظاهرون في الشوارع ويعترف بها لانعو السياسا

3

المنالبين باإللالح مسموعة بكل وضوح ينلقها المواننون
ولقادة الرأي في دوائر لنع القرار نجاح هاه األلوا

في

تحقيق اإللالح المنشود يتولقف للى ٍّ
حد كبير على النريقة التي ستتفاعل فيها مختلف القوى المجتمعية للتأثير
على كيفية تشكيل الحكوما

ومحاسبتها في هاا السياق المليء بالتحديا  ،تدرك الشبكة العربية الحاجة الملحة

للى تنشين وتسريع وتيرة للالحا

مكافحة الفساد في المننقة العربية ،مع ربنها باإللالحا

السياسية

واإللقتلادية واإلجتماعية الكبرى الالزمة لتحسين الحياة اليومية للمواننين في البلدان العربية ولضمان مستقبل أكثر

كل الك ،تدرك الشبكة أنه ال بد من تعزيز المشاركة المجتمعية في الجهود المستمرة
أمنا لألجيال القادمة لتحقيق ّ
لمكافحة الفساد ما هي اآلليا الرئيسية لدعم المشاركة المجتمعية في مكافحة الفساد؟ كيف يكمن تعزيزها؟ كيف
وغيرها دفع

كل هاه التساؤال
يمكن ربنها باإللالحا األخرى؟ ما هو دور كافة الجها المعنية في دعمها؟ ّ
الشبكة العربية للى تركيز مؤتمرها الثالث على هاه المسألة االستراتيجية المتمثلة بالمشاركة المجتمعية في مكافحة
الفساد في المننقة العربية ،بغية تمكين أعضائها والجها

اا

الللة في خضم التنو ار

المعنية األخرى للتفكير معا في كيفية تنوير الجهود

التاريخية التي تشهدها المننقة العربية منا بداية 2011

.II

الموضوع

.6

يش ّكل المؤتمر الثالث للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد تتويجا لعمل الشبكة خالل فترة

 2011-2010ونقنة انتقال للعمل الاي تعتزم القيام به في  2012وما بعد يرّكز المؤتمر على المشاركة
يقر أيضا بوجودج عاللقة عضوية مع القضايا األوسع ننالقا والمتعلقة
المجتمعية في مكافحة الفسادّ ،
لكنه ّ
بالمشاركة في الحكم العنوان العام للمؤتم ر الثالث للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد هو "المشاركة

المجتمعية في مكافحة الفساد وآفاق تنوير آلياتها في البلدان العربية" من خالل جلساته المختلفة ،سيوفّر المؤتمر
للمشاركين مساحة مفتوحة للحوار والتفاعل من أجل تحليل مفهوم المشاركة المجتمعية في مكافحة الفساد وترجمته
3

سجل
وفقا لتقرير التنمية البشرية ّ ،2011

المننقة العربية  0 641في مؤشر التنمية البشرية وهو ألقل من شرق آسيا والمحين

الهادئ وأوروبا وآسيا الوسنى وأمريكا الالتينية ومننقة البحر الكاريبي  ،وجنوب آسيا  ،ولكن أكثر من جنوب آسيا و أفريقيا جنوب

تتنور بوتيرة أسرع من المننقة العربية على مدى السنوا
اللحراء  ،والتي كان رغم الك
ّ
البشرية  ، 2011يرجى زيارة /http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2011

العشرين الماضية لتنزيل تقرير التنمية

5

ملموسة يمكن دعمها من لقبل أعضاء الشبكة والجها

بشكل آليا

اعتبار هاه اآلليا
مساهما

.7
سلّن

يمكن من خاللها للجها

بمثابة لقنوا

كل من هاه الجها

آليا

األخرى المعنية في المننقة العربية يمكن

الحكومية وغير الحكومية التعاون في ما بينها وجعل

أكثر تكامال في خدمة اللراع ضد ظاهرة الفساد

تعزيز المشاركة المجتمعية في مكافحة الفساد جزء ال يتج أز من مفهوم الحكم الديمقراني ولقد

لتفالقية مكافحة الفساد الضوء على معظم هاه اآلليا

التي تتناول "مشاركة المجتمع" يمكن تلنيف هاه اآلليا

"أنر عامة" توفّر المتنلبا
رسمية" تتنلّب عمال مشتركا بين السلنا

المتعددة ،وبشكل خاص في المادة 13
في أبوابها
ّ

بنرق مختلفة ،ربما يكون أحدها هو التلنيف التالي:

األساسية لمشاركة مجتمعية فعالة ،مثل لقوانين الحلول على المعلوما ؛ و"أنر

رسمية" يمكن أن تم ّكن مختلف الجها

الوننية والجمهور ،مثل التشاور في لنع السياسا ؛ و"أنر غير

المعنية من المشاركة في جهود مكافحة الفساد من تلقاء نفسها من خالل
المختلفة بشكل ناجح ،بغض النظر عن تلنيفها ،يعتمد

لن اعتماد هاه اآلليا
العمل الفردي أو العمل الجماعي ّ
للى ِّ
حد كبير على البيئة األوسع لمنظومة الحكم ولقدرة المواننين على تشكيل حكوماتهم ومحاسبتها ،بلرف النظر
عن النظم المختلفة التي يمكن من خاللها تحقيق الك نتيجة لالك ،يرّكز يرّكز المؤتمر النقاش حول أربعة مواضيع

أنر لتعزيز المشاركة المجتمعية في مكافحة الفساد ،وهي( :أ) الحلول
فرعية مختلفة ،ولكن مترابنة ،تش ّكل معا ا
على المعلوما
السياسا

واعالم الجمهور ،و(ب) الشكاوى والتبليغ عن الفساد ،و(ج) التشاور مع الجمهور بشأن وضع

العامة ،و(د) المساءلة اإلجتماعية

.III

المنهجية
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الهدف العام للمؤتمر الثالث للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد هو توفير منتدى تشاركي رفيع

المستوى لتحديد الوسائل التي يمكن من خاللها للجها

الحكومية وغير الحكومية المعنية العمل على تعزيز

المشاركة المجتمعية في مكافحة الفساد في البلدان العربية في خضم ما تشهده المننقة من تنو ار

وبشكل أكثر

تحديدا ،يسعى المؤتمر للى:
(أ)
(ب)
(ج )

تحليل الوضع الناشئ في المننقة العربية وما يأتي من فرص وتحديا

مكافحة الفساد؛

وتعزيز فهم أعمق للمتنلبا

األساسية لتعزيز المشاركة المجتمعية في مكافحة الفساد في السياق

الخاص بالمننقة العربية وللروابن المختلفة التي تجمعها بالالحا
وتبادل الخب ار

مختلفة بالنسبة لجهود

والتجارب حول كيفية وضع وتنفيا آليا

الحكم األوسع ننالقا؛

محددة من شأنها أن تسهم في تعزيز

المشاركة المجتمعية في مكافحة الفساد؛
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(د)

ورفع مستوى الوعي بشأن دور كل من الجها
مكافحة الفساد في البلدان العربية ،والمجاال
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المختلفة للتعاون بين هاه الجها

يجمع المؤتمر أكثر من  120مشاركا من بينهم جها

وخبراء مستقلين بارزين ،وجها
في المؤتمر هم:
(أ)

جها

المعنية في تعزيز المشاركة المجتمعية في
حكومية وغير حكومية رائدة من  18بلدا عربيا،

معنية أخرى تمثّل بلدانا شريكة ومنظما
ّ

حكومية من بينهم وزراء ورؤساء هيئا

الرلقابية والقضائية والنيابا

للقليمية ودولية وأكثر تحديدا ،المشاركين

مكافحة الفساد وأنواع مختلفة من السلنا

العامة ،لضافة للى برلمانيين وكبار القضاة والمدعين العامين

والمسؤولين الحكوميين؛
(ب)

وجها

شركا

غير حكومية من بينهم رؤساء منظما

المجتمع المدني ،محامين وضبان االمتثال من

كبرى ،وغيره من ناشنين رئيسيين في المجتمع المدني ولقناع األعمال واإلعالم

واألوسان األكاديمية؛
(ج )
(د)

وخبراء مستقلين من بينهم باحثين بارزين وأكاديميين  ،وناشنين من المننقة العربية وخارجها؛
وممثلي بلدان شريكة بما في الك اندونيسيا وجنوب افريقيا والواليا
فضال عن ممثلين عن منظما
المتحدة المعني بالمخد ار

.10

بغية تمكين المشاركين من تحقيق

الجلسا

على النحو التالي:

المتحدة األمريكية وغيرها،

للقليمية ودولية بما في الك جامعة الدول العربية ،مكتب األمم

والجريمة ،و الوكالة األمريكية للتنمية الدولية وغيرها

مختلف األهداف المبينة أعاله ،يقسم المؤتمر للى سبع جلسا

باإلضافة للى الجلستين االفتتاحية والختامية تمتد بمجملها على فترة ثالث أيام بشكل أكثر تحديدا ،سيتم تقسيم
(أ)
(ب)

مخللة لتمكين المنظّمين من الترحيب بالمشاركين ونقل وجها
الجلسة االفتتاحية
ّ
مؤخر من اعمال اا للة؛
ا
بشأن موضوع المؤتمر وأبرز ما لقاموا بها

نظرهم

بها البيئة العامة

تغير
الجلسة األولى
مخللة لتمكين المشاركين من منالقشة الكيفية التي ّ
ّ
لجهود مكافحة الفساد في المننقة العربية خالل السنوا القليلة الماضية ،وبخالة بعد أحداث
محددة ،بما في الك ملر والمغرب وتونس؛
 ،2011مع اإلستفادة من أمثلة وننية ّ

(ج )

الجلسة الثانية ستم ّكن المشاركين من منالقشة أهمية المشاركة المجتمعية في جهود مكافحة الفساد

في خضم التنو ار

االلقليمية الحاللة ،وكيفية تعزيزها باالستناد للى اتفالقية األمم المتحدة

لمكافحة الفساد آخاين خلوليا
(د)

المننقة العربية في عين االعتبار؛

الجلسة الثالثة ستم ّكن المشاركين من منالقشة كيفية تعزيز الحق بالحلول على المعلوما
لعالم الجمهور ،باالعتماد على المعايير الدولية اا

الللة والخب ار

وآليا

المقارنة؛
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(ه)

الجلسة الرابعة ستم ّكن المشاركين من منالقشة كيفية تعزيز آليا

(و )

الجلسة الخامسة ستم ّكن المشاركين من منالقشة كيفية تعزيز آليا

(ز )

الجلسة السادسة ستم ّكن المشاركين من منالقشة كيفية تفعيل آليا

(ح )

الجلسة السابعة ستم ّكن المشاركين من التفكير في مختلف المنالقشا

باالعتماد على المعايير الدولية اا

السياسا

الللة والخب ار المقارنة؛

العامة ،باالعتماد على المعايير الدولية اا

باالعتماد على المعايير الدولية اا

.11

المساءلة اإلجتماعية،

الللة والخب ار المقارنة.
اا

التي أجري

الللة على مدى السنوا

القليلة

الجلسة الختامية ستم ّكن المنظمين من عرض نتائج المؤتمر للمنالقشة والملادلقة النهائية بشكل
محددة بشأن كيفية المضي لقدما
وتقدم لرشادا
ّ
"توليا للقليمية" تلخص نتائج المؤتمر ّ

يستضيف المؤتمر أيضا لجتماعين جانبيين ،كما يمكن له أن يستضيف لجتماعا

المعنية وبالتنسيق معها بشكل أكثر تحديدا ،سيتم تقسيم اإلجتماعا
نلب الوفود
ّ
(أ)

في الجلسا

التي يمكن أن يقوموا بها في المستقبل من خالل العمل الفردي

أو الجماعي؛
(ن )

التشاور مع الجمهور بشأن

الللة والخب ار المقارنة؛

السابقة من خالل استعراض جهود كل منهم في المجاال
الماضية ،واستكشاف المساهما

الشكاوى والتبليغ عن الفساد،

جانبية أخرى بناء على

الجانبية على النحو التالي:

في اليوم األول ،تعقد "المجموعة غير الحكومية" جلستها العامة األولى لتتوالل مع الجها
الحكومية الرئيسية وتتبادل معهم المعلوما

غير

حول "المجموعة" وخنة عملها لفترة ،2013-2012

وتدعوهم لالنضمام الى "المجموعة" وفق النظام الداخلي في نهاية الجلسة العامة ،ستلدر

المجموعة تولياتها.
(ب)

ف ي اليوم الثالث ،تعقد الشبكة العربية اجتماعها العام الثالث الستعراض التقدم المحرز في العمل
وتحديد أولويا

العمل في المستقبل ،والب

في المسائل األخرى التي تعرض عليها في نهاية

اإلجتماع العام ،ستلدر الشبكة لقرارها السنوي الاي يتولقع أن تلادق من خالله على تقرير دورة

العمل الثانية ( )2011-2010وعلى برنامج العمل الثالث ( ،)2013-2012وتنقل رئاسة
قدم
الشبكة للى المغرب في  ،2013-2012وتنتخب الرئيس المقبل لفترة  ،2014-2013وت ّ
توليا

(ج )

لضافية حسب الحاجة.

يجوز عقد لجتماعا

جانبية أخرى من خالل االتلال بلجنة تنظيم المؤتمر الاي ينبغي على

العنوان info@arabacinet.org
.12

وثائق المؤتمر وغيرها من المنشو ار

متاحة للمشاركين في مكان انعقاد المؤتمر لغا

المؤتمر هي العربية واإلنجليزية والفرنسية مع توفير الترجمة الفورية في اللغا
خالل اإلجتماعا

عمل جلسا

الثالث ولغتا العمل الرئيسيتان

الجانبية هما العربية واالنكليزية وسيتم توفير الترجمة الفورية في اللغتين.
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.IV

جدول األعمال
اليوم األول :اإلثنين في  19كانون األول  /ديسمبر 2011

10.00 – 09.00

التسجيل

10.30 – 10.00

[الجلسة اإلفتتاحية]
 كلمة اإلفتتاح
معالي السيد عبد السالم أبودرار ،رئيس الهيئة المركزية للولقاية من الرشوة ،المملكة
المغربية
 الكلمات الرسمية
السيدة علياء الدالي ،نائبة الممثل المقيم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،المملكة
المغربية
معالي السيد أحمد اآلنسي ،رئيس الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ،ورئيس
الهيئة الوننية العليا لمكافحة الفساد في الجمهورية اليمنية

11.00 – 10.30

إستراحة

13.00 – 11.00

[الجلسة األولى] قراءة مقارنة في جهود مكافحة الفساد في البلدان العربية ما قبل سنة
 2011وما بعدها
يدير الحوار الدكتور محي الدين طوق ،خبير مستقل
المتحدثين:
م عالي السيد عبد السالم أبودرار ،رئيس الهيئة المركزية للولقاية من الرشوة ،المملكة المغربية
سعادة القاضي أحمد الورفلي ،خبير مستقل ،المستشار القانوني للرئيس االمؤلق

السابق،

الجمهورية التونسية
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سعادة المستشار تيمور ملنفى كامل ،رئيس هيئة النيابة اإلدارية ،جمهورية ملر العربية
مناقشة عامة
14.00 -13.00

الغداء

16.00 -14.00

[الجلسة الثانية] المتطلبات األساسية لتعزيز المشاركة المجتمعية في مكافحة الفساد
وآفاق النجاح في البلدان العربية
منسق مجموعة الشبكة العربية لتعزيز النزاهة
يدير الحوار الدكتور عزمي الشعيبي،
ّ
مفوض إئتالف أمان لمكافحة الفساد
ومكافحة الفساد غير الحكوميةّ ،
المتحدثين:
ّ
السيد حسين حسن ،مدير مشروع مكافحة الفساد ،المكتب اإللقليمي للشرق األوسن وشمال
أفريقيا ،مكتب األمم المتحدة المعني بالمخد ار

والجريمة

الدكتور نالر اللانع ،رئيس المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد
السيد محمد الحارثي ،رئيس الجمعية اإللقتلادية العمانية
مناقشة عامة
19.00 – 17.00

الجلسة العامة األولى للمجموعة غير الحكومية للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة
الفساد (الحضور بالدعوة فقط)
 عرض نظام عمل المجموعة غير الحكومية وتقريرها التمهيدي
منسق مجموعة الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
الدكتور عزمي الشعيبيّ ،
مفوض لئتالف أمان لمكافحة الفساد
غير الحكوميةّ ،
 المناقشات والتوصيات

 22.30 - 20.30العشاء
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اليوم الثاني :الثالثاء في  20كانون األول  /ديسمبر 2011
10.45 – 09.00

[الجلسة الثالثة] آليات الحصول على المعلومات واعالم الجمهور
يدير الحوار السيد أركان السبالني ،المدير اإلقليمي لمشروع مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة
في البلدان العربية ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
المتحدثين:
ّ
السيدة شارماين رودريغز ،اختلالية للقليمية في المؤسسا

الديمقرانية والمساءلة

سعادة السيد غسان مخيبر ،رئيس منظمة برلمانيين عرب ضد الفساد ،عضو في البرلمان،
الجمهورية اللبنانية
السيد موكالني ديمبا ،نائب الرئيس التنفياي لمركز المشورة حول الديمقرانية ،جمهورية
جنوب أفريقيا
مناقشة عامة
11.15 – 10.45

إستراحة

13.00 – 11.15

[الجلسة الرابعة] آليات الشكاوى والتبليغ عن الفساد
يدير الحوار السيد كونستانتين باليكرسكي ،خبير مستقل
المتحدثين:
ّ
الدكتورة غادة موسى ،مديرة مركز الحكم في و ازرة التنمية اإلدارية ،جمهورية ملر العربية
السيد سالم بولس ،مفتش عام في و ازرة اللناعة والتعدين ،جمهورية العراق
الدكتور علي رام ،مدير الشؤون القانونية في الهيئة المركزية للولقاية من الرشوة ،المملكة
المغربية
مناقشة عامة

14.00 -13.00

الغداء

15.45 – 14.00

[الجلسة الخامسة] آليات التشاور مع األطراف المجتمعية بشأن وضع السياسات العامة
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وتنفيذها
يدير الحوار السيد فردريك إريكسون ،خبير مستقل
المتحدثين:
ّ
السيد زياد عبد اللمد ،المدير التنفياي لشبكة المنظما

غير الحكومية العربية للتنمية

السيد ارينر غيغر ،خبير مستقل
السيد فرنكي سمنجونتاك ،مدير الحكم اإللقتلادي في منظمة الشفافية لندونيسيا
مناقشة عامة
16.00 -15.45

إستراحة

17.45 – 16.00

[الجلسة السادسة] آليات المساءلة اإلجتماعية
تدير الحوار السيدة خوانيتا أواليا ،خبيرة مستقلة
المتحدثين:
ّ
السيد نيلز تاكسل ،مستشار في مركز  U4لموارد مكافحة الفساد
السيدة فانيسا هارينغشاو ،مديرة مكتب لندن في رفينيو واتش انستيتيو  ،المملكة المتحدة
السيد لورنزو ديليسغس ،عضو مجلس لدارة لنتجرتي واتش أفغانستان
السيد شادي الداود ،المستشار القانوني العام في سيمنز المحدودة ،المملكة العربية السعودية
مناقشة عامة

22.30 – 20.30

حفل عشاء بدعوة من الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة في المملكة المغربية

اليوم الثالث :األربعاء في  21كانون األول  /ديسمبر 2011
11.30 – 09.00

[الجلسة السابعة] مداخل لتعزيز المشاركة المجتمعية في مكافحة الفساد في البلدان
العربية واألدوار المحتملة لألطراف المعنيين
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يدير الحوار الدكتور خليل جبارة ،خبير مستقل
المتحدثين:
ّ
الدكتور محي الدين نوق ،خبير مستقل (تلخيص الجلسا
السيد فرديريك لريكسون ،خبير مستقل (تلخيص الجلسا

األولى والثانية)
الثالثة والخامسة)

السيد كونستانتين باليكرسكي ،خبير مستقل (ختام الجلسة الرابعة)
السيدة خوانيتا أواليا ،خبيرة مستقلة (ختام الجلسة السادسة)
مناقشة عامة
11.30 – 09.00

اإلجتماع العام الثالث للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد (مغلق)
 الكلمة الترحيبية والتقرير السنوي لـ 2011-2010
معالي المهندس أحمد اآلنسي ،رئيس الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد،
رئيس الهيئة الوننية العليا لمكافحة الفساد في الجمهورية اليمنية
المكونات المقترحة لبرنامج العمل لـ 2013-2012

ّ
السيد أركان السبالني ،المدير اإللقليمي لمشروع مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في

البلدان العربية ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 كلمة المجموعة غير الحكومية للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
منسق مجموعة الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
الدكتور عزمي الشعيبيّ ،
مفوض لئتالف أمان لمكافحة الفساد
غير الحكوميةّ ،
 مداخالت من ضيوف الشبكة العربية
سعادة السيد غسان مخيبر ،رئيس منظمة برلمانيين عرب ضد الفساد ،عضو في
البرلمان ،الجمهورية اللبنانية
 المداوالت والق اررات
معالي السيد عبد السالم أبودرار ،رئيس الهيئة المركزية للولقاية من الرشوة ،المملكة المغربية
12.00 – 11.30

استراحة
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13.00 – 12.00

[الجلسة الختامية]
يدير الحوار الدكتور علي خشان ،وزير العدل في السلطة الوطنية الفلسطينية
استعراض ومناقشة خالصات المؤتمر
معالي السيد عبد السالم أبودرار ،رئيس الهيئة المركزية للولقاية من الرشوة ،المملكة المغربية
المقرر
السيد أركان السبالني ،المدير اإللقليمي لمشروع مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان

العربية ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
الكلمات الختامية

معالي المهندس أحمد اآلنسي ،رئيس الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ،رئيس

الهيئة الوننية العليا لمكافحة الفساد في الجمهورية اليمنية

معالي السيد عبد السالم أبودرار ،رئيس الهيئة المركزية للولقاية من الرشوة ،المملكة المغربية
14.00 – 13.00

الغداء

15.00

المؤتمر الصحفي
***
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