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 مضمونال

في الشرق األوسط وشمال إفريقيا .وقد أسفرت دراسة حديثة  يطرح دئما الفساد كعقبة كبرى أمام "ممارسة األعمال"

( عن أن الفساد هو أولى العقبات الثالث الكبرى التي تواجهها الشركات )إلى جانب 2015لبيئة األعمال )البنك الدولي، 

ات غير رسمية ( سواء في شكل اتصاالت شخصية أم هدايا ومدفوعانتشار القطاع غير المنظمو االستقرار السياسيانعدام 

 أم نظام قضائي جائر وغير محايد وفاسد.

إلعادة ثقة المستثمر وتحقيق تكافؤ الفرص في ممارسة  ومن ثم فإن تعزيز النزاهة في الشركات يعتبر أداة رئيسية

تجذب لحكومات يمكنها أن ااألعمال في منطقة الشرق األوسط وشمال فريقيا : الشركات النظيفة أكثر فعالية وتنافسية، و

 .لاستثمارات أكثر وأفض

 األهداف

في الشرق (، يسعى برنامج التنافسية 2016إبريل  22-18) أسبوع النزاهة لمنظمة التعاون والتنمية االقتصاديةفي سياق 

حكومات منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا بين جمع اللمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية إلى األوسط وشمال إفريقيا 

وتهيئة تعزيز نزاهة األعمال ودول منظمة التعاون التنمية االقتصادية ومجتمع األعمال والخبراء لمناقشة سبل ووسائل 

تمثل الهدف في تبادل التجارب وتحديد االستجابات . ويبيئة نظيفة وصديقة لألعمال في الشرق األوسط وشمال إفريقيا

بما في ذلك من أجل المشروعات  –نزاهة األعمال ومسئولية الشركات  عن طريقالفعالة لمحاربة الفساد في أنحاء المنطقة 

 المملوكة للدولة.

ا لمنظمة التعاون لشبكة نزاهة األعمال في الشرق األوسط وشمال إفريقيستسهم المناقشات في تحديد برنامج عمل 

والتنمية االقتصادية للفترة من 2016-2020 وذلك على أساس اتفاقية مكافحة الرشوة لمنظمة التعاون والتنمية 

وية لتبادل اآلراء بين دول منطقة الشرق األوسط وشمال االقتصادية. وقد يسفر االجتماع عن اتفاق على عقد لقاءات سن

ة باستخدام منهجية هتقييم لسياسات النزاعمليات ة التعاون والتنمية االقتصادية بشأن نزاهة األعمال وإجراء مإفريقيا ومنظ

إقليمية أخرى )مثال شرق أوربا وآسيا الوسطى وآسيا ومنطقة  وخبرة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية في مبادات

 الباسيفيك(.

 تنظيم اللقاء

حكومة في دول منطقة الشرق  18قرارات على مستوى رفيع في مجال مكافحة الفساد من  وصانعشارك في هذا الحدث ي

ن للقطاع الخاص ومنظمات شريكة ومثلاألوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية، واتحادات أعمال وم

 وخبراء أفراد.

للغة العربية. تجدون مزيدا من إلى اترجمة فورية  إتاحةمع  نجليزية والفرنسيةالاوستجري وقائع االجتماع باللغتين 

 .الموقع اإللكتروني لمركز مؤتمرات منظمة التعاون والتنمية االقتصاديةالمعلومات عن مكان االجتماع على 

 الوثائق

 و   عامالت التجارية الدوليةمرشوة الموظفين العموم األجانب في ال كافحةاتفاقية منظمة التعاون والتنمية االقتصادية لم

 موم األجانبعرشوة الموظفين التعزيز مكافحة ل اإلضافية توصيةال

 ( الذي يتعهد بحماية فعالة للمبلغين عن الفساد2016تقرير منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ) 

 ( 2015الخطوط التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية ،) المشروعات  تطبيق حوكمة الشركات على

 المملوكة للدولة

 ( 2014تقرير منظمة التعاون والتنمية االقتصادية،)  تحليل جريمة رشوة الموظفين العموم األجانبورشوة األجانب 

 

http://www.oecd.org/cleangovbiz/oecd-integrity-week.htm
http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/oecdantibriberyconvention.htm
http://www.oecd.org/site/conferencecentre/Hotels-List-2016.pdf


 

 

مبادرة الحوكمة والتنافسية لمنظمة التعاون التنمية االقتصادية 

 في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

 برنامج االجتماعات
 

9:00-9:30   

 

                                                                                    

9.45-.11.30        

 

11.30-13.00 

 

 

 

16.00-14.30 

 

 

16.30-18.00  

 

18:00-20:00 

 

 

 

 بيانات االتصال

 السيدة/ نيكوال اهلرمان

برنامج التنافسية في منطقة الشرق األوسط وشمال  ةرئيس

  OECD لمنظمة إفريقيا

Nicola.Ehlermann@oecd.org 

 صبري دراياالسيد/ 

منطقة الشرق األوسط وشمال . اهةزمحلل سياسات، الن

  OECDإفريقيا، منظمة 

Sabri.Draia@oecd.org 

 جلسة افتتاحية موسعة
 يفتتحها نائب األمين العام

 
 قاعة االجتماعات

 

شبكة نزاهة األعمال في منطقة الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا لمنظمة التعاون 

 والتنمية االقتصادية 
 

"تعزيز نزاهة األعمال في منطقة الشرق األوسط 

 وشمال إفريقيا"

 

  CC 10  قاعة

مجموعة العمل بشأن الوظيفة العامة 
والنزاهة في الشرق األوسط وشمال 

والتنمية إفريقيا لمنظمة التعاون 
 االقتصادية

 

بناء على دعوة فقط-الجلسة الختامية  

 

  CC 16  قاعة
 

 جلسة مشتركة 
تحديات وفرص للمشروعات المملوكة للدولة""عندما يلتقي القطاع العام والقطاع الخاص:   

 

  CC 10  قاعة
 

 كوكتيل
 

  قاعة شاتو روجر
 



 

 

نزاهة من أجل تطوير األعمال في الشرق األوسط وشمال إفريقيا   التعزيز    

 10االجتماعات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية / قاعة االجتماعات وحجرة مركز مؤتمرات   2016إبريل  18

9.00 – 8:30 تسجيل األسماء  

9.30 – 9.00 جلسة افتتاحية موسعة  

 نائب األمين العام، منظمة التعاون والتنمية االقتصاديةالسيد/ دوجالس فرانتز ، 

 وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، تونس  صاحب السعادة السيد/ كامل العيادي

، والشريك في رئاسة برنامج الحوكمة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا لمنظمة 

 التعاون والتنمية االقتصادية 

 المندوبة الدائمة، السفيرة في منظمة التعاون صاحبة السعادة السيدة/ أنيكا ماركوفيتش ،

ادية، السويد، والشريكة في رئاسة برنامج التنافسية في منطقة الشرق األوسط والتنمية االقتص

 وشمال إفريقيا لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية  

 قاعة االجتماعات

Auditorium 

قصيرة استراحة  9.30 – 9.45  

: المبادرات الحكومية لتهيئة وتشجيع بيئة نظيفة لألعمال في منطقة الشرق األوسط  1الجلسة 

 وشمال إفريقيا 
9.45-11.30  

هناك طريقتان لوفاء حكومات دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا بالتزاماتها بصدد تعزيز النزاهة : 
ل سياسات محلية وإنفاذ القانون ( العمل بوجه خاص على تحديد وفرض معايير للشركات من خال1

( االنخراط في طائفة واسعة من النشاطات مثل رفع الوعي وتقديم حوافز إلى الشركات كي 2محليا؛ 
ة هتمتثل. ستناقش هذه الجلسة كيف يمكن لحكومات دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا أن تعزز النزا

في السيطرة على الفساد  تم التركيز علىوالحوافز بحيث ي جزاءاتمن المجموعة متنوعة  من خالل
 التجارة واالستثمار في أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

 
، رئيس مجموعة عمل مكافحة الرشوة بمنظمة التعاون والتنمية : السيد/ دراجو كوسيدير الجلسة

 االقتصادية

 الرشوة، المملكة المغربية، رئيس الهيئة المركزية للوقاية من السيد/ عبد السالم أبو درار  

 رئيس هيئة النزاهة، العراقالسعادة الدكتور حسن الياسري صاحب ، 

 رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، تونسالدكتور/ شوقي طبيب ، 

  /هيئة مكافحة الفساد، المملكة األردنية ،الشكاوى قسم الرئيس  ،محمد عقورالسيد 

 للوقاية من الفساد ومكافحته، الجزائر ، الهيئة الوطنيةسيد/كامل أمالوال 

وارح  

CC 10   قاعة

خطة األعمال من أجل تدعيم النزاهة:  2الجلسة   11.30-13.00  

تضطلع الشركات ومؤسسات األعمال بدور رئيسي في تدعيم نزاهة األعمال وضمان رد فعل قوي  CC 10 قاعة    



 

 

تمثل مجموعة معينة من  تيالربح والكيانات التي تعمل لغير غرض فال وراسخ في مكافحة الفساد.

في وضع يؤهلها تماما توجد  ةالمصالح و/أو قطاعا معينا، وجمعيات واتحادات األعمال وغرف التجار

( تعزيز 2( المناداة باإلصالحات، 1لتحقيق األهداف الجماعية عن طريق ثالث وسائل رئيسية: 

( 3شروعات الصغيرة والمتوسطة( ، النزاهة في الشركات عن طريق معاونتها )على األخص الم

تعمل في   شركاتبصورة فردية تسهيل العمل الجماعي. يمكن أيضا للجهود التطوعية التي تبذلها 

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا  أن تسهم في تدعيم النزاهة في تصميم رقابة داخلية وتنفيذها 

أعمال جماعية ومواثيق  لالمثلة" من خألخالقيات واالمتثال و "ضرب األلبصورة فعالة وبرامج 

 لنزاهة.ل

 ، االمتثال والعمل الجماعي، معهد بازل للحوكمةيدير الجلسة: السيدة/ جما أيولفي

 رئيس لجنة األخالقيات، االتحاد العام لمقاوالت المغرب / بشير الراشديالسيد ، 

 رئيس لجنة مكافحة الفساد، الجمعية المصرية لشباب األعمال السيد/ قصي سالمة ، 

 األمين العام لجمعية األخالقيات والسمعة التركيةالسيد/ تايفون زمان ، 

 نائبة رئيس اللجنة الخاصة لمكافحة الرشوة، الجمعية االستشارية في السيدة/ كورين الجاش ،

 االقتصادية، منظمة التعاون والتنمية  BIACاألعمال والصناعة 

 الفالين ركةش ، نائب رئيس، التحقيقات االمتثال واألخالقيات واالمتثال،السيد أمين العنتري 

  وارح

للغداء استراحة  13.00-14.30  

16.00-14.30  بناء حوار مستدام بين القطاعين العام والخاص لتعزيز النزاهة :  3الجلسة   

إن الحوار بين القطاعين العام والخاص يمكن أن يزيد المعرفة بمجاالت خطر الفساد وأن يؤدي إلى 

بذل جهود مشتركة للوقاية من الفساد ومكافحته. ومن ثم، فإن بناء حوار مستدام ومنظم ومستنير بين 

لى تحديد التدابير الحكومات وبين مجتمع األعمال يمكن أن يفيد في تعزيز النزاهة. تهدف هذه الجلسة إ

التي يمكن أن يقوم بها كل من القطاع العام والقطاع الخاص لتحسين الشفافية وجودة وفعالية الحوار 

بين القطاعين العام والخاص وتقصي الممارسات السليمة المأخوذة من دول منظمة التعاون والتممية 

لذلك ستعمل هذه الجلسة على  ريقيا.االقتصادية التي يمكن أن تصلح لمنطقة الشرق األوسط وشمال إف

تحديد المعالم الرئيسية لجدول أعمال إقليمي لتعزيز النزاهة في األعمال في إطار شبكة نزاهة األعمال 

 في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية .

 ، المدير التنفيذي للمعهد العربي لرؤساء المؤسساتمجدي حسن: السيد/ يدير الجلسة

 رئيسة برنامج التنافسية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا / نيكوال اهلرمانالسيدة ،

  لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية

 يكية في بيروت، األستاذة في الجامعة األمر/ رانيا ماردينيالسيدة 

 رئيسة مركز الشفافية األردني / هيلدا عجيالت،السيدة 

CC 10 قاعة    



 

 

 رئيس هيئة مكافحة الفساد، غرفة التجارة الدولية لبنانفادي صعب /السيد ، 

 وارح

16.30 – 16.00  استراحة قصيرة  

والقطاع الخاص : التحديات والفرص أمام المشروعات : أوجه التقاء القطاع العام  4الجلسة 

 المملوكة للدولة

16.30 – 18.00  

 تواجه المشروعات المملوكة للدولة تحديات تجعلها أكثر عرضة للفساد بسبب عدد من العوامل:

المملوكة للدولة معرضة بوجه خاص لخطر الفساد نظرا إلى قربها من الحكومة  ( المشروعات1

 والموظفين العموم بحكم األمر الواقع؛

( تعمل مشروعات كثيرة مملوكة للدولة أيضا في صناعات يرتفع فيها خطر الفساد مثل المرافق 2

 والنفط والغاز وتوليد الكهرباء واإلرسال والبنوك والمالية؛

تعمل مشروعات مملوكة للدولة في ظل هياكل تنظيمية إدارية ضعيفة يمكن أن تخضع  ( عندما3

 لمعايير منخفضة لإلفصاح عن الحقائق في الشركات.

لذلك يجب التشجيع على الفصل الواضح بين األدوار السياسية والتجارية من خالل هيكل تنظيمي  

وضمان شفافية كافية واإلفصاح عن الحقائق لهما للشركة محدد المعالم ينفصل عن الحكومة العمومية. 

نفس القدر من األهمية وذلك بالعمل على توفير موارد كافية لنظم تدقيق الحسابات الداخلية وكتابة 

 عن محفظة المشروعات المملوكة للدولة على مستوى الحكومة كلها. شاملة  تقارير

 ،األوسط وإفريقيا، العالقات العالمية،  رئيس قسم الشرق يدير الجلسة : السيد/ كارلوس كوند

 منظمة التعاون والتنمية االقتتصادية

 الرئيس التنفيذي لمعهد حوكمة ،الدين السيد/ أشرف جمال 

 الشركة التونسية للكهرباء والغاز  ، رئيسة خلية الحوكمة الرشيدة،السيدة/ راضية بوشنيبة 

 المستشار التنفيذي، االستراتيجية والتخطيط، الشركة السعودية للصناعات السيد/هنري وانج ،

لجنة الطاقة والبيئة باللجنة االستشارية لألعمال األساسية )تقاعد منذ مدة وجيزة(؛ نائب رئيس 

    لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية والصناعة

  /ةديوان المحاسبة، المملكة المغربيمستشار قاضي الماجستير، ، أحمد القسميالسيد 

  المحكمة االتحادية للحسابات، البرازيلوزيرنائب ال ،راريك بامالسيد ماركوس ، 

 وارح

CC 10 قاعة  

االقتصادية(تقيمها منظمة التعاون والتنمية )                                                        حفلة كوكتيل  18:00 

 

www.oecd.org/mena 

 

 

  

http://www.oecd.org/mena/competitiveness

