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مقدّمة
أعلن مم ّثلون رفيعو املستوى من  17دولة عربية تأسيس الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بتاريخ 30
موسع عقد يف اّ
عمن (األردن) بدعم من برنامج إدارة الحكم يف الدول
ّمتوز/يوليو  ،2008يف ختام فعاليات مؤمتر إقليمي ّ
العربية التابع لربنامج األمم املتّحدة اإلمنايئ ( ،)UNDP-POGARوبرعاية دولة رئيس الوزراء األردين .وقد جاء اإلعالن
موسعة ،وعمل متواصل استمر لفرتة سنة كاملة ،وبنى عىل النتائج
عن تأسيس الشبكة نتيجة مشاورات إقليمية ووطنية ّ
الج ّيدة التي ح ّققتها «مبادرة اإلدارة الرشيدة لخدمة التنمية يف الدول العربية» ،ومشاريع إقليمية أخرى بينها «مرشوع
تحديث النيابات العامة يف الدول العربية».
تتأ ّلف الشبكة من مم ّثلني عن الجهات الرسمية العربية املعنية بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ومن مجموعات أخرى
تضم أطرافا معنيني بهذه الجهود ،كالربملانيني ،واملجتمع املدين ،والقطاع الخاص .وتش ّكل هذه املجموعات شبكة موازية
ّ
تتواصل وتتعاون مع أعضاء الشبكة العربية الرسمية بشكل منتظم .وقد وضعت الشبكة لنفسها «ميثاقا» و«نظام
عمل» بهدف تحديد اإلطار املوضوعي واإلجرايئ لعملها الساعي اىل تعزيز املعرفة والقدرات العربية يف مجال النزاهة
وسيتم هذا االمر باإلستناد اىل ما جاءت به «إتفاقية
ومكافحة الفساد بغية املساهمة يف تعزيز جهود التنمية يف املنطقة.
ّ
األمم املتّحدة ملكافحة الفساد» وسائر اإلتفاقات العاملية واألقاليمية ذات الصلة ،وأه ّمها «إتفاقية األمم املتّحدة ملكافحة
الجرمية ّ
املنظمة» ،وإتفاقية مكافحة رشوة املوظفني العموميني األجانب يف املعامالت التجارية الدولية ،باإلضافة اىل
املامرسات الفضىل واإلتفاقات العربية يف هذا املجال.
تتعاون الشبكة مع مجموعة من ّ
املنظامت اإلقليمية والدولية بينها برنامج األمم املتّحدة اإلمنايئ ( ،)UNDPومكتب
األمم املتّحدة املعني باملخدرات والجرمية ( )UNODCومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان اإلقتصادي (،)OECD
وجامعة الدول العربية ( ،)LoASوأطراف آخرين .ويتوىل دعمها وتنسيق أعاملها «وحدة الدعم اإلقليمية» ،ومق ّرها
الحايل هو بريوت (لبنان) يف مكاتب برنامج إدارة الحكم يف الدول العربية التابع لربنامج األمم املتّحدة اإلمنايئ (UNDP-
.)POGAR
يشمل هذا الكتيب الوثائق التالية باللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية:
1 .1اإلعالن التأسييس للشبكة
2 .2ميثاق الشبكة
3 .3نظام عمل الشبكة
ملعلومات أكرث حول الشبكة ،الرجاء زيارة موقعها االلكرتوين .www.arabacinet.org
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اإلعالن التأسييس

إنطالقا من التزامنا بالعمل من أجل تعزيز رفاهية مواطني دولنا وتقدّم مجتمعاتنا واملساعدة يف إستكامل تنمية أقطارنا
العربية التي تسعى إىل االستقرار والنمو وبناء مستقبل أفضل لألجيال القادمة؛
وتعبريا عن إدراكنا الراسخ بأن الفساد يش ّكل عائقا رئيسيا أمام جهود التنمية البرشية ،ويتعارض مع األسس والقيم التي
تقوم عليها ثقافتنا العربية ،ويلتهم ثروات الشعوب ،ويعيق اإلستثامر ،ويخ ّفض من نوعية الخدمات العا ّمة األساسية،
ويضعف ثقة املواطنني بالسلطةّ ،
ويعطل حكم القانون ،ويهدد استقرار املجتمعات وأمنها؛
وبناء عىل إقتناعنا بأن األطر واآلليات التي أتت بها املواثيق واإلتفاقيات العربية والدولية ذات الصلة مبكافحة الفساد ال
س ّيام إتفاق ّية األمم املتّحدة ملكافحة الفساد تش ّكل آداة قانونية شاملة ومتكاملة قادرة عىل دعم الدول يف إتخاذ التدابري
الرامية اىل مواجهة ظاهرة الفساد بكفاءة وفعالية ،وعىل تيسري ودعم التعاون الدويل واملساعدة التقنية يف هذا املجال؛
وإميانا منّا بأهمية وفوائد التعاون والتواصل بني الدول العربية ،بالتنسيق مع جامعة الدول العربية التي تش ّكل حجر
الزاوية للتعاون العريب املشرتك ،وذلك بهدف دعم تطبيق املواثيق واإلتفاقيات العربية والدولية ذات الصلة مبكافحة
الفساد ال س ّيام إتفاق ّية األمم املتّحدة ملكافحة الفساد ،وتحقيق تبادل ف ّعال ومستم ّر للمعرفة والخربات والتجارب
الناجحة والدروس املستفادة يف إطار تشاريك يجمع كافة الجهات املعنية مبكافحة الفساد ،من جهات رسمية وبرملانيني
ومجتمع مدين وقطاع خاص؛
وإستجابة لتوصيات املؤمتر اإلقليمي الذي انعقد يف منطقة البحر امل ّيت يف كانون الثاين/يناير  2008بحضور وزراء عدل
تضم مم ّثيل الجهات الرسمية العربية
وممثلني رفيعي املستوى من  19دولة عربية ،والتي دعت اىل إنشاء شبكة إقليمية ّ
املعنية مبكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة ،وتش ّكل إطارا اسرتاتيجيا يخدم جهود تطبيق املواثيق واإلتفاقيات
تضم الجهات
العربية والدولية ذات الصلة ،ال س ّيام «إتفاقية األمم املتّحدة ملكافحة الفساد» ،بالتعاون مع شبكة موازية ّ
األخرى الفاعلة يف هذا املجال؛
وباإلستناد اىل نتائج املشاورات اإلقليمية التي دارت خالل اإلجتامع التحضريي األ ّول الذي عقد يف الدار البيضاء (املغرب)
يف نيسان/أبريل  2008بحضور خرباء ومم ّثلني عن الجهات املعنية مبكافحة الفساد من  14دولة عربية ،واىل نتائج
املشاورات الوطنية التي دارت حول ميثاق ونظام عمل الشبكة؛ واىل نتائج املشاروات اإلقليمية التي دارت خالل اإلجتامع
التحضريي الثاين الذي عقد يف اّ
عمن بتاريخ  28متوز/يوليو 2008؛
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نحن مم ّثلوا الجهات الرسمية العربية املعنية بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ،املجتمعون يف اّ
عمن بتاريخ 30-29
ّمتوز/يوليو ،2008
نعلن تأسيس الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وفق ميثاقها ونظام عملها املرفقني بهذا اإلعالن،
ونعلن اختيار اململكة األردنية الهاشمية ممثلة برئيس هيئة مكافحة الفساد معايل الدكتور عبد الشخانبة لرئاسة هذه
الشبكة لفرتة سنة واحدة من تاريخ هذا اإلعالن ،ويكون رئيس الهيئة الوطنية العليا ملكافحة الفساد يف الجمهورية
اليمنية نائباً أو ًال لرئيس الشبكة ،عىل أن يكون املفتش العام للدولة يف الجمهورية اإلسالمية املوريتانية نائباً ثانياً،
وندعو الجهات الرسمية العربية األخرى ،والتي مل يتسنّ لها املشاركة يف هذا املؤمتر ،اىل اإلنضامم اىل هذا املجهود
اإلقليمي الرائد.
ويف الختام ،نرفع أسمى آيات الشكر والعرفان لجاللة امللك عبد الله الثاين ابن الحسني ودولة رئيس الوزراء املهندس
نادر الذهبي عىل الدعم املستم ّر ألنشطة املبادرة واىل كل جهد عريب يف هذا املجال.
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امليثاق

املادّة  :1تشكيل الشبكة

تتش ّكل الشبكة من خرباء مي ّثلون الجهات العربية الرسمية املعنية بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد التي تعلن إنضاممها
اىل الشبكة وفق اآلليات التي وضعها نظام العمل عىل أن يكون اإلنضامم طوع ّيا وال ير ّتب أي إلتزامات مالية عىل
األعضاء.

املادّة  :2الغرض العام

الغرض العام للشبكة هو املساهمة يف تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد يف املنطقة العربية من خالل تأمني ملتقى إقليمي
دائم للجهات الرسمية العربية املعنية ،يتيح تبادل املعرفة والخربات والتجارب فيام بينها ،ويؤمن إطارا اسرتاتيجيا لدعم
الجهود الوطنية الهادفة اىل تطبيق املواثيق واإلتفاقيات العربية والدولية ذات الصلة ،ال س ّيام «اتفاقية األمم املتّحدة
ملكافحة الفساد».

املادّة  :3األهداف اإلسرتاتيجية

تسعى الشبكة اىل تحقيق الغرض العام من إنشائها عرب خدمة ّ
ست أهداف إسرتاتيجية محدّدة:
 .1إرساء عالقات التواصل والتعاون بني صانعي السياسات واإلختصاصيني العرب يف مجال تعزيز النزاهة
ومنسق.
ومكافحة الفساد ،يف إطار عميل وف ّعال ّ
 .2تعميق حوار السياسات وعملية بناء املعرفة والقدرات عىل املستوى اإلقليمي يف مختلف املجاالت ذات
الصلة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
 .3توفري آليات للتع ّلم واملشورة بني النظراء وتسهيل بناء الرشاكات املستدامة عىل املستوى اإلقليمي والوطني
بغية املساهمة يف تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
 .4تدعيم األطر واآلليات الهادفة لتطوير معايري التقييم ومؤرشات قياس اآلداء يف الدول املشاركة لرصد
التقدّم يف مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
 .5تطوير ركائز متينة وف ّعالة لرشاكة فعل ّية ومنتجة مع هيئات املجتمع املدين واإلعالم والقطاع الخاص
والربملانيني ،مبا ينسجم مع األنظمة القانونية الداخلية للدول العربية.
تصب
 .6تعزيز إمكانيات التعاون وتفادي اإلزدواجية مع الجهود الدولية واإلقليمية والوطنية األخرى التي ّ
يف خدمة أهداف الشبكة من خالل إيجاد آلية كفوءة للتنسيق مع الجهات املعنية.
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املادة  :4اإلطار املوضوعي لعمل الشبكة

تستند الشبكة يف عملها اىل األطر واآلليات التي أتت بها «إتفاق ّية األمم املتّحدة ملكافحة الفساد» واىل املامرسات واملبادئ
واملعايري اإلقليمية والدولية الفضىل يف مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد .يف هذا اإلطار ،تتولىّ الشبكة دعم تطوير
معرفة ّ
متوطدة ومقاربات منهجية بهدف املساهمة يف متكني الدول العربية من القيام مبا ييل ،انطالقا من حاجاتها:
 .1تطوير وتنفيذ سياسات ومامرسات مكافحة الفساد الوقائية.
 .2إنشاء هيئة أو هيئات ملنع الفساد تكون متمتّعة باإلستقاللية وباملوارد املالية والبرشية الالزمة وتعزيز
دورها.
 .3تطوير وترسيخ نظم للتوظيف ولإلستخدام واإلستبقاء والرتقية واإلحالة عىل التقاعد يف القطاع العام،
بهدف منع الفساد ومحاربته.
 .4تطوير وترسيخ نظم تعزّز الشفافية ومنع تضارب املصالح يف القطاعني العام والخاص.
 .5تطوير وتطبيق مد ّونات أو معايري لسلوك ّ
املوظفني العموميني باإلضافة اىل تدابري أخرى لتعزيز النزاهة
واألمانة واملسؤولية.
 .6إنشاء نظم مناسبة للمشرتيات العمومية ذات فعالية يف منع الفساد تقوم عىل الشفافية والتنافس واملعايري
املوضوعية.
 .7تعزيز الشفافية واملساءلة يف إدارة األموال العمومية واملحافظة عىل سالمة دفاتر املحاسبة واملستندات
ذات الصلة بالنفقات واإليرادات العمومية وملنع تزويرها.
 .8تعزيز الشفافية يف اإلدارة العمومية مبا يف ذلك كيفية تنظيمها ،وقيامها بأعاملها ،وعمليات إتخاذ القرار
فيها.
 .9دعم اإلستقاللية والنزاهة ودرء فرص الفساد داخل القضاء ،وجهاز النيابة العامة ،دون املساس
باستقالليتهام.
 .10تطوير األطر واآلليات التي تش ّكل حاجزا أمام تو ّرط القطاع الخاص يف الفساد وتعزيز معايري املحاسبة
ومراجعة الحسابات يف مؤسساته ،ووضع نظام من العقوبات الف ّعالة واملتناسبة والرادعة يف هذا املجال.
 .11تشجيع مشاركة األفراد والجامعات الذين ال ينتمون اىل القطاع العام يف جهود مكافحة الفساد وتعزيز
الوعي باملواضيع ذات الصلة ،وتدعيم ذلك بتدابري محدّدة وملموسة.
تنص عليها املواثيق واالتفاقيات العربية والدولية ذات
 .12تطوير وتطبيق تدابري منع غسل األموال التي ّ
الصلة ،ال س ّيام «إتفاق ّية األمم املتّحدة ملكافحة الفساد».
تنص عليها املواثيق واالتفاقيات العربية
 .13تحسني القانون الداخيل لتجريم مامرسات الفساد وفق ما ّ
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والدولية ذات الصلة ،ال سيام «إتفاق ّية األمم املتّحدة ملكافحة الفساد» ،باإلضافة اىل األخذ باملسائل
اإلجرائية ومبسائل إنفاذ القانون املتّصلة بها.
تطوير وتنفيذ أطر وآليات مالمئة لحامية الشهود والخرباء والضحايا واملب ّلغني ذوي العالقة بقضايا مكافحة
الفساد.
تشجيع وتسهيل التعاون فيام بني سلطات إنفاذ القانون ،والتعاون بني السلطات الوطنية نفسها ،والتعاون
بني السلطات الوطنية والقطاع الخاص.
تعزيز آليات ومتط ّلبات التعاون الدويل كتقديم املساعدة يف التحقيقات واإلجراءات الخاصة باملسائل
املدنية واإلدارية ذات الصلة مبكافحة الفساد ،وتسليم املجرمني ،ونقل األشخاص املحكوم عليهم ،واملساعدة
القانونية املتبادلة ،ونقل اإلجراءات الجزائية ،والتعاون يف مجال إنفاذ القانون ،والتحقيقات املشرتكة،
الخاصة.
وأساليب التح ّري
ّ
تعزيز آليات ومتط ّلبات إسرتداد املوجودات كمنع وكشف وإحالة العائدات املتأتية عن إحدى جرائم
الفساد ،وتدابري وآليات إسرتداد للممتلكات ،سواء مبارشة أو من خالل التعاون الدويل يف مجال املصادرة،
وتدابري وآليات التعاون الدويل ألغراض املصادرة ،باإلضافة اىل مسائل التعاون الخاص ،وإرجاع املوجودات
والترصف بها ،وإنشاء وحدة معلومات استخبارية مالية لتل ّقي وتحليل وتعميم التقارير املتع ّلقة باملعامالت
ّ
املالية املشبوهة.
ّ
للموظفني املسؤولني عن مكافحة الفساد ،وزيادة
خاصة
استحداث وتطوير وتحسني برامج تدريب ّ
األنشطة التدريبية بأقىص قدر ممكن.
إجراء دراسات وبحوث وتقييامت بشأن أنواع الفساد وأسبابه وآثاره بهدف املساهمة يف وضع اسرتاتيجيات
وخطط عمل ملكافحة الفساد.
معالجة مواضيع وحاجات أخرى ،إن أمكن ،بناء عىل طلب عضو أو أكرث يف الشبكة العربية لتعزيز النزاهة
ومكافحة الفساد.

املادة  :5اإلطار التنظيمي لعمل الشبكة

تعمل الشبكة وفق أحكام «نظام عمل» محدّد يتناول األمور الهيكلية والتنفيذية وغريها ،وذلك يف إطار احرتام املبادئ
التنظيمية التالية:
التوجهات االسرتاتيجية وخطط العمل وبرامج
 .1تجتمع الشبكة سنويا بهدف مراجعة التقدّم واعتامد
ّ
املساعدات التقنية .وتتوىل «وحدة دعم إقليمية» ،تنشأ وفق نظام العمل املنبثق عن هذا امليثاق ،تقديم
6
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كافة أنواع الدعم الالزم حتى تقوم الشبكة بعملها بالشكل املطلوب.
ّ
ويتم تحديد هذه األنشطة
.2
تنظم الشبكة أنشطة متنوعة لخدمة غرضها العام وأهدافها اإلسرتاتيجيةّ .
عىل أساس املشورة إنطالقا من نظام العمل ويف إطار إحرتام مبادئ الشفافية والفاعلية ،والتشارك ّية ،وعدم
ّ
التدخل ،والحياد ّية.
 .3تتولىّ «وحدة الدعم اإلقليمية» تنظيم إجتامعات وأنشطة الشبكة .وميكن لجهات أخرى أن ّ
تنظم أنشطة
يتم تنسيق ذلك مع «وحدة الدعم اإلقليمية».
تخدم غرض الشبكة وأهدافها عىل أن ّ
 .4تتواصل الشبكة مع املجموعة الناشئة مبوازاة هذه الشبكة ،والتي تتأ ّلف من الجهات غري الحكومية،
كاملجتمع املدين واإلعالم والقطاع الخاص .وتجتمع هذه املجموعة ،التي تش ّكل سبكة موازية ،مع أعضاء
هذه الشبكة يف منتدى إقليمي سنوي يضم مختلف األطراف املعنيني بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد يف
املنطقة.
 .5ال تقوم الشبكة ،يف إطار عملها ،بإصدار أي نوع من الرتتيبات يف مجاالت التقييم املتع ّلق بتعزيز النزاهة
والشفافية واملساءلة ومكافحة الفساد.
 .6تتمتّع الشبكة بالطابع التقني ويكون مم ّثلو الجهات الرسمية العربية األعضاء يف الشبكة من الخرباء
املتخصصني يف مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
ّ
 .7تراعي الشبكة ،عند تنظيم أنشطتها ،التن ّوع الجغرايف للمنطقة العربية.
 .8تعتمد الشبكة خطوطا إرشادية محدّدة لجمع وإنتاج ونرش املعلومات .وتراعي هذه الخطوط مسائل
رس ّية املعلومات ،وكيفية تقديم املعلومات خالل أنشطة الشبكة ،مبا يتّفق مع النظام الداخيل للجهات
األعضاء.
تشجع الشبكة مشاركة ّ
املنظامت اإلقليمية والدولية والجهات املانحة يف إجتامعاتها وأنشطتها.
.9
ّ
 .10تعمل الشبكة بالتعاون مع الشبكات والجهات الدولية واإلقليمية املعنية مبكافحة الفساد وبالتنسيق مع
آل ّيات مراجعة واستعراض تنفيذ إتفاق ّيات مكافحة الفساد بهدف اإلستفادة من تجاربها.
 .11تنشئ الشبكة موقعا إلكرتونيا خاصا بها ميكن من خالله تسهيل ورعاية التواصل بني أعضائها وبينهم وبني
الجهات األخرى عىل إختالفها .كام يتيح للجمهور متابعة أعامل الشبكة باإلضافة اىل أخبار وتط ّورات ذات
الصلة بجهود تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد يف املنطقة العربية.
 .12تعمل الشبكة بدعم من برنامج االمم املتّحدة اإلمنايئ وبالتنسيق مع جامعة الدول العربية بالتعاون مع
مكتب األمم املتّحدة املعني باملخ ّدرات والجرميةّ ،
ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان اإلقتصادي ،والبنك
الدويل.
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نظام العمل

املادّة  :1نطاق نظام العمل

تتناول أحكام هذا النظام تنظيم بنية الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ،وأساليب عملها يف سياق قيامها
مبجموع األعامل واألنشطة الالزمة لتنفيذ ميثاقها.

.1
.2
.3

.4

.1

.2

املادّة  :2العضوية

العضوية مفتوحة لكافة الجهات العربية الرسمية املعنية بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
طوعي وال ير ّتب أي إلتزامات مالية عىل األعضاء.
اإلنضامم
ّ
يتم
تتأ ّلف الشبكة من خرباء مي ّثلون الجهات التي تعلن إنضاممها اىل الشبكة إما بواسطة كتاب رسمي ّ
إرساله من قبل رئيس الجهة املعنية اىل «وحدة الدعم اإلقليمية» وإما بواسطة توقيع مم ّثل مف ّوض رسميا
من الجهة املعنية عىل ميثاق الشبكة ونظام عملها.
يجب عىل الجهات التي تعلن إنضاممها اىل الشبكة أن ترسل املعلومات التالية اىل «وحدة الدعم اإلقليمية»،
مع الحرص عىل تحديث هذه املعلومات باستمرار:
(أ) النصوص القانونية املتعدّدة التي تش ّكل النظام القانوين للجهة.
(ب) معلومات اإلتصال بالجهة (العنوان ،الربيد اإللكرتوين ،الهاتف والفاكس).
(ج) معلومات اإلتصال برئيس الجهة (اإلسم الكامل ،العنوان ،الربيد اإللكرتوين ،الهاتف والفاكس).
(د) معلومات اإلتصال مبم ّثيل الجهة يف الشبكة (اإلسم الكامل ،العنوان ،الربيد اإللكرتوين ،الهاتف
والفاكس).
يتم إرساله من
(ه) يجوز يف أي وقت من األوقات اإلنسحاب من عضوية الشبكة بواسطة كتاب رسمي ّ
قبل رئيس الجهة املعنية اىل «وحدة الدعم اإلقليمية» التي تتولىّ إعالم باقي األعضاء.

املادّة  :3املسؤوليات

تتولىّ الشبكة العمل عىل تطبيق امليثاق عرب تأمني إطار اسرتاتيجي للحوار والتبادل التقني بني الجهات
العربية الرسمية املعنية بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ،وبينها وبني األطراف األخرى املعنية عىل املستوى
الوطني واإلقليمي والدويل.
تتولىّ الشبكة املسؤوليات التالية:
8

الشبكة العربية لتعزيز النزاهة مكافحة الفساد

.3

سيتم الرتكيز عليها خالل إجتامعات وأنشطة الشبكة.
(أ) إختيار وتفصيل األولويات املوضوعية التي ّ
(ب) إعتامد املنهجيات املختلفة للتقارير التقنية التي ستصدر عن الشبكة.
(ج) مناقشة وإعتامد ما ييل ( )1برنامج العمل السنوي ،و( )2جدول أعامل املنتدى اإلقليمي السنوي
الخاص بالشبكة ،و( )3مختلف التقارير (التقنية وغريها) التي ترفعها اليها «وحدة الدعم اإلقليمية»،
و( )4اإلرشادات اإلقليمية يف مجال دعم تطبيق املواثيق واإلتفاقيات العربية والدولية ذات الصلة،
ال س ّيام «إتفاقية األمم املتّحدة ملكافحة الفساد» ،و( )5التوصيات واملشاريع والخطط التطويرية
وإقرتاحات مشاريع املساعدة التقنية ،و( )6أية وثائق أخرى صادرة بإسم الشبكة.
(د) إعتامد أدوات تقييمية ورصدية مختلفة بشأن تقدّم عمل الشبكة.
متخصصة للقيام بأعامل محدّدة ،وفق دفرت رشوط معينّ  ،ومنها
(ه) تشكيل مجموعات ولجان
ّ
اللجان الخاصة مبتابعة التحضري لإلجتامعات السنوية ،وتنفيذ اإلرشادات والتوصيات الصادرة عن
الشبكة.
(و) ترويج وتيسري التعاون والتواصل بني الجهات األعضاء يف الشبكة لدعم تطبيق املواثيق واإلتفاقيات
العربية والدولية ذات الصلة ،ال س ّيام «إتفاقية األمم املتّحدة ملكافحة الفساد».
(ز) ترويج التعاون والتواصل بني الشبكة وبني الجهات األخرى العاملة يف مجال تعزيز النزاهة ومكافحة
الفساد مبا فيها الربملانيني وأطراف املجتمع املدين ،واإلعالم ،والقطاع الخاص ،والجهات والشبكات
اإلقليمية والدولية.
(ح) مراقبة تقدّم أعامل الشبكة ومراجعة إنجازاتها بصورة دورية عىل مستوى الدول العربية يف مجال
دعم تطبيق املواثيق واإلتفاقيات العربية والدولية ذات الصلة ،ال س ّيام «إتفاقية األمم املتّحدة
ملكافحة الفساد».
تتم إحالتها اليها من قبل «وحدة الدعم اإلقليمي».
(ط) النظر يف األمور األخرى التي ّ
(ي) تعديل نظام العمل عند اإلقتضاء ،ووفق اآللية التي يحددها هذا النظام.
(ك) ميكن للشبكة أن تتولىّ طوعيا مسؤوليات أخرى عند اإلقتضاء ،يف إطار تطبيق امليثاق وتعزيز دور
الشبكة.
تكون مسؤوليات كل عضو من أعضاء الشبكة ما ييل:
كل منها وبناء عىل دعوة الجهة ّ
(أ) املشاركة يف إجتامعات وأنشطة الشبكة وفق مقتضيات ّ
املنظمة.
(ب) تقديم املعلومات املطلوبة ،إختياريا ،للتقارير التقنية التي تنجزها الشبكة ،من خالل تقارير وطنية
أو وثائق فرعية يعدّونها ويق ّدمونها للشبكة أو بأي وسيلة أخرى حسب اإلقتضاء ،مبا ال يتعارض
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والنظام الداخيل لرس ّية املعلومات يف الدول العربية املعنية.
(ج) ميكن لألعضاء أن يتو ّلوا طوعيا مسؤوليات أخرى عند اإلقتضاء ،وبالتنسيق مع «وحدة الدعم
اإلقليمية» ،يف إطار تطبيق امليثاق وتعزيز دور الشبكة.

.1

.2
.3

.4

.1

املادة  :4هيئة الرئاسة ومهامها

يختار األعضاء رئيس الشبكة من بني رؤوساء الجهات املنض ّمة اليها لفرتة سنة واحدة غري قابلة للتجديد.
يتم إختيار الرئيس بصورة توافقية ،ويش ّكل مع الرئيس السابق والرئيس املقبل للشبكة هيئة رئاسة
ّ
ينسق أعاملها الرئيس الحايل.
الشبكة التي ّ
يتم اختياره وفق نظام العمل ،باإلضافة اىل نائبني إثنني من
تتش ّكل هيئة الرئاسة األوىل للشبكة من رئيس ّ
رؤوساء الجهات األعضاء ،عىل أن يتو ّليا رئاسة الشبكة بصورة طواعية يف السنتني التاليتني.
تتولىّ هيئة رئاسة الشبكة املهام التالية:
(أ) التنسيق مع «وحدة الدعم اإلقليمية» بشأن كافة أنشطة الشبكة.
(ب) الدعوة اىل اإلجتامعات العامة للشبكة وترؤسها وإدارتها.
(ج) متثيل الشبكة يف املحافل اإلقليمية والدولية.
(د) املشاركة يف جهود تأمني الدعم املايل للشبكة.
(ه) التنسيق بني أعضاء الشبكة ،عند اإلقتضاء ،بشأن املواقف والقرارات التي ستتخذها.
(و) إنجاز املراسالت الرسمية باسم الشبكة بالتنسيق مع «وحدة الدعم اإلقليمية».
(ز) ميكن لهيئة الرئاسة أن تتولىّ طوعيا مسؤوليات أخرى عند اإلقتضاء ،وبالتنسيق مع «وحدة الدعم
اإلقليمية» ،يف إطار تطبيق امليثاق وتعزيز دور الشبكة.
عندما يتغ ّيب الشخص الذي يتولىّ رئاسة الشبكة عن أحد األنشطة ،أو يتع ّذر عليه القيام بدوره ،يجوز له
تعيني من ينوب عنه .ويف حالة عدم التعيني ،تنتقل مهام الرئاسة ،مؤقتا وبتوافق من حرض ،اىل أحد أعضاء
هيئة الرئاسة أو أحد أعضاء الشبكة اآلخرين.

املادة  :5وحدة الدعم اإلقليمية ومهامها

يتولىّ إدارة «وحدة الدعم اإلقليمية» برنامج إدارة الحكم يف الدول العربية التابع للمكتب االقيمي
العريب يف برنامج األمم املتّحدة اإلمنايئ ،بالتنسيق مع جامعة الدول العربية ومكتب األمم املتّحدة املعني
باملخ ّدرات والجرمية ّ
ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان اإلقتصادي ،والبنك الدويل.
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.2
.3

.4

.1

مق ّر «وحدة الدعم اإلقليمية» هو يف مكاتب برنامج ادارة الحكم يف الدول العربية التابع للمكتب االقليمي
العريب يف برنامج االمم املتحدة االمنايئ ( )UNDP-POGARيف بريوت ،لبنان.
تتولىّ «وحدة الدعم اإلقليمية» املهام التالية:
(أ) إعداد مس ّودات الوثائق التالية ورفعها اىل الشبكة بغية مناقشتها وإعتامدها وهي ( )1خطة
العمل السنوية ،و( )2جدول أعامل املنتدى اإلقليمي السنوي الخاص بالشبكة ،و( )3كافة التقارير
التظيمية ،مبا فيها التقارير السنوية عن تقدّم أعامل الشبكة ،و( )4التقارير التقنية عند اإلقتضاء،
و( )5التوصيات واملشاريع وخطط العمل التطويرية وإقرتاحات مشاريع املساعدة التقنية ،و()6
الوثائق األخرى الصادرة بإسم الشبكة.
(ب) وضع املوازنة وتنفيذها وفق النظم الخاصة ّ
بكل منحة ،وإعداد وإرسال التقارير املطلوبة من قبل
املانحني.
(ج) تأمني املوارد املالية بالتنسيق مع هيئة رئاسة الشبكة.
(د) تقديم الدعم الالزم لتمكني الشبكة من عقد إجتامعاتها وتنفيذ كافة أنشطتها ،وفق برنامج عملها
السنوي ،ويشمل ذلك تقديم الدعم التنظيمي باإلضافة اىل الدعم التقني وتأمني الخرباء.
(ه) تأمني الدعم الالزم لتمكني هيئة رئاسة الشبكة من اإلضطالع مبهامها.
(و) تأمني الخربات الالزمة لدعم الشبكة يف تطوير ومناقشة املنهجيات املختلفة للتقارير التقنية التي
ستصدر عن الشبكة ،واالدوات التقييمية والرصدية املختلفة.
يتم تشكيلها للقيام بأعامل
(ز) تأمني الخربات الالزمة لدعم املجموعات واللجان
ّ
املتخصصة التي ّ
محدّدة ،لتمكينها من آداء هذه األعامل وفق دفاتر رشوط تشكيلها.
(ح) تقديم الدعم التقني ،وتأمني الخرباء ،وتقديم النصيحة ،لبناء معارف وقدرات أعضاء الشبكة يف
إطار امليثاق وبرامج العمل السنوية.
يحدّد برنامج العمل السنوي الخاص بالشبكة خدمات الدعم املطلوب تقدميها من قبل «وحدة الدعم
اإلقليمية» .وتستطيع «وحدة الدعم اإلقليمية» أن تتولىّ طوعيا مسؤوليات أخرى عند اإلقتضاء ،مبوافقة
أعضاء الشبكة ويف إطار تطبيق امليثاق وتعزيز دور الشبكة.

املادة  :6اإلجتامعات العامة

تقوم الشبكة بعقد إجتامعات عامة سنوية لتقديم التوجيهات اإلسرتاتيجية اىل «وحدة الدعم اإلقليمية»
ولتنسيق املواقف وإتخاذ قرارات بشأن األمور املطروحة عليها.
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.2
.3

.1

.2

.3

.4
.5

يجوز عقد إجتامعات عامة إضافية عند اإلقتضاء.
تنعقد اإلجتامعات العامة مبن حرض ووفق األحكام الواردة يف هذا النظام.

املادة  :7األنشطة

تتوىل الشبكة تنظيم مجموعة من األنشطة يف إطار عملها عىل تطبيق امليثاق وتعزيز دورها ،ومنها:
متخصصة لدعم بناء املعرفة والقدرات للجهات الرسمية العربية ،كاملؤمترات،
(أ) أنشطة إقليمية
ّ
املتخصصة.
وورش العمل والندوات
ّ
(ب) أنشطة لتقديم الدعم التقني عىل املستوى الوطني للجهات األعضاء وألنشطتها أو للدول العربية
الراغبة بذلك ،عرب تأمني الخربات واملعارف الالزمة.
(ج) أنشطة لتعزيز التع ّلم واملشورة بني النظراء كالبعثات الدراسية املشرتكة والزيارات امليدانية وغريها
من األنشطة التي تستفيد منها الجهات األعضاء يف الشبكة.
تتوىل الشبكة إعداد ونرش مجموعة من املطبوعات التي تعزّز الوعي واملعارف ذوي الصلة بدعم تطبيق
املواثيق واإلتفاقيات العربية ذات الصلة ،ال س ّيام «إتفاقية األمم املتّحدة ملكافحة الفساد» ،ومنها:
(أ) الدراسات العلمية يف مختلف مجاالت تعزيز النزاهة والشفافية واملساءلة ومكافحة الفساد.
يتم تحديدها يف إطار برنامج العمل السنوي.
(ب) تقارير تقنية يف مسائل ّ
(ج) تقرير سنوي عن حاجات املساعدة التقنية للجهات األعضاء ،أو للدول العربية الراغبة بذلك،
يف مجال دعم تطبيق املواثيق واإلتفاقيات العربية والدولية ذات الصلة ،ال س ّيام «إتفاقية األمم
املتّحدة ملكافحة الفساد».
(د) التقرير السنوي عن تقدّم أعامل الشبكة.
تتولىّ الشبكة ،وكلام تقتيض الحاجة ،تنظيم لقاءات تشاورية لتعزيز الحوار مع مم ّثيل أطراف املجتمع
املدين واإلعالم والقطاع الخاص والربملانيني ومختلف الشبكات العاملة يف مجال تعزيز النزاهة ومكافحة
مخصصة لغرض التنسيق معها.
الفساد ،مع تخصيص املجموعة العربية املوازية غري الحكومية بأنشطة ّ
تتوىل الشبكة تنظيم منتدى إقليمي عريب لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد .يسعى هذا املنتدى اىل إيجاد
ّ
محطة دورية تشاركية لحوار السياسات والتبادل التقني بني كافة الجهات املعنية بهذا املوضوع.
ميكن للشبكة أن تتولىّ  ،بالتنسيق مع هيئة الرئاسة ووحدة الدعم اإلقليمية ،تنظيم أنشطة إضافية من
خارج برنامج عملها السنوي إذا ما تو ّفرت وسائل التمويل.
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املادة  :8اللغة

إن لغة العمل الرسمية الخاصة بالشبكة هي اللغة العربية.
تتولىّ «وحدة الدعم اإلقليمية» ترجمة الوثائق اىل اللغتني اإلنجليزية والفرنسية بحسب املوارد
املوجودة.

املادة  :9القرارت

تتّخذ الشبكة قراراتها باإلجامع .ويف حال عدم تو ّفر ذلك ،تتوىل هيئة الرئاسة مه ّمة تقريب اآلراء وصوال
اىل اإلجامع ،وعندما ترتأي هيئة الرئاسة أن جميع السبل قد استنفذت دون الوصول اىل اإلجامع ،تعرض
املسألة عىل التصويت ،ويتّخذ القرار بغالبية الثلثني من األعضاء الحارضين.
قرارات الشبكة غري ملزمة للحكومات العربية.

املادة  :10مشاركة غري األعضاء يف إجتامعات وأنشطة الشبكة

يجوز يف أي وقت من األوقات دعوة غري األعضاء للمشاركة يف أنشطة الشبكة ،باستثناء اإلجتامعات العامة،
وذلك بالتنسيق بني هيئة رئاسة الشبكة و»وحدة الدعم اإلقليمية».
يجوز منح صفة املراقب يف اإلجتامعات العامة للشبكة اىل الجهات التالية:
تنضم اىل الشبكة بعد.
(أ) الجهات الرسمية العربية املعنية بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ،التي مل ّ
(ب) الجهات غري الحكومية (مجتمع مدين وقطاع خاص وإعالم).
(ج) الربملانات العربية.
(د) الخرباء األفراد يف مجال مكافحة الفساد.
ّ
املنظامت اإلقليمية والدولية.
(ه)
(و) الجهات املانحة والجهات التي تقدّم الدعم التقني.
(ز) الجهات الرسمية غري العربية املعنية بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
يتم منح صفة املراقب يف اإلجتامعات العامة بواسطة قرار من الشبكة ،بناء عىل طلب رسمي يقدّم اليها
من خالل «وحدة الدعم اإلقليمية».
ال يحقّ للمراقبني املشاركة يف إتخاذ القرارات التي ميكن أن تصدر عن الشبكة .يجوز ذلك استثناء ،يف
حاالت مع ّينة ،بناء عىل قرار صادر عن الشبكة.
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املادة  :11التمويل

يتم متويل الشبكة من خالل تقدميات املانحني بناء عىل موازنة
يف إطار ميثاق الشبكة ونظام عملهاّ ،
محدّدة تقوم بوضعها «وحدة الدعم اإلقليمية» باإلستناد اىل عىل برنامج العمل السنوي ،وبرامج املساعدة
يتم تطويرها بالتشاور مع أعضاء الشبكة بحسب الحاجة ،وباإلستناد اىل نتائج تقارير
التقنية ّ
املفصلة التي ّ
التقييم الذايت إن أمكن .وذلك بالتوافق مع ميثاق الشبكة ونظام عملها.
تقوم «وحدة الدعم اإلقليمية» بتنفيذ املوازنة وفق النظم الخاصة ّ
بكل منحة.
تويل الشبكة إهتامما خاصا ملسألة تشجيع الجهات العربية عىل تقديم الدعم املايل ألعامل الشبكة.

املادة  :12أحكام أخرى

يتم إنشاء موقع إلكرتوين للشبكة ميكن من خالله تسهيل ورعاية التواصل بني أعضاء الشبكة وبينهم وبني
الجهات األخرى عىل إختالفها .كام يتيح للجمهور متابعة أعامل الشبكة باإلضافة اىل أخبار وتط ّورات ذات
الصلة بجهود تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد يف املنطقة العربية.
يجوز تعديل هذا النظام يف أي وقت من األوقات ،بناء عىل إقرتاح يقدّمه  10أعضاء من خمس دول عربية
عىل ّ
األقل اىل «وحدة الدعم اإلقليمية» بواسطة هيئة رئاسة الشبكة.
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