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 مع الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بالتعاون 

 

 البرنامج 
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 مقدمة  أواًل:

عي نة بالنظر م خصوصيةمما يمنحها عابرة للحدود، مالية معق دة وقد تتضمن عناصر  تشتمل جرائم الفساد على جوانب غالًبا ما
خدم في ُتستالخاصة التي غالًبا ما ال  من المهاراتمجموعة وهذا يتطل ب ، وعرضها األدلة وُسبل جمعها وتمحيصهاإلى طبيعة 

 وائل الدول التي انضمت اليها عامأمن  وقد دعت اتفاقية األمم المت حدة لمكافحة الفساد، التي تعد  األردن مالحقة الجرائم األخرى.
، القطاعين العام والخاص ( دولتان طرفان فيها، الى تجريم الرشوة واالختالس بجميع أشكالهما في2014( وفلسطين )2005)

ساءة استغالل السلطة، واإلثراء غير المشروع، باإلضافة إلى سلسلة من الجرائم المرتبطة كغسل األموال  والمتاجرة بالنفوذ، وا 
هذه  دعاء والتقاضي بشأنواالواإلخفاء وا عاقة سير العدالة، كما دعت االتفاقية إلى اعتماد إجراءات من شأنها تيسير التحقيق 

الجرائم واسترداد األموال المتأتية عنها، والى تعزيز التعاون القانوني والقضائي في هذه المجاالت بين الدول األطراف التي بلغ 
 حتى تاريخه.  176عددها 

وان "تقنيات التحقيق عنبدورة تدريبية ية هيئة مكافحة الفساد األردنو  سفارة الجمهورية الفرنسية في األردن تمنظ  في هذا اإلطار، 
، وذلك بمشاركة هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، وبدعم من المشروع اإلقليمي لـ "مكافحة الفساد وتعزيز "الفسادالجرائم المالية و  في

فساد". لالنزاهة في البلدان العربية" التابع لـ "برنامج األمم المت حدة اإلنمائي"، وبالتنسيق مع "الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة ا
في مجال  ومحققاً  اً عام امدعي 40 حوالي شارك فيهاو ، 2015سبتمبر/أيلول  15-14 بتاريخان مدينة عم  في تنعقد الدورة التدريبية 

في أخرى  ون نفاذ قانقابية وهيئات إأجهزة ر رسمية و مؤسسات و  في األردن وفلسطين،مكافحة الفساد  يهيئ من ، وموظفينالفساد
ُنظمت  لتيا سلسلة من الدورات التدريباستكمااًل ل هذه الدورة أتتو . ودوليين خبراء أخصائيين إقليميينو إلى جانب ،  البلدينكال
 .سفارة الجمهورية الفرنسية في األردن بدعم من 2014في 

برات والتجارب دل الخوحوارات تفاعلية بقصد تبا الدورة التدريبية على منهجية تشتمل على عروض نظرية ودراسات حالةقامت 
تعزيز قدرة المشاركين على التحقيق في جرائم الفساد، وذلك من خالل )أ( استكشاف مقاربات ومنهجيات  إلى تهدفوبلورتها، و 

األدوات الُموف رة لتحديد األموال على  و)ب( التعر ف، النافذة الوطنيةو الدولية  أكثر نجاعة في هذا المجال تتالءم مع األطر
 واألطراف المعنية في هذا المجال. ذات الصلة آليات التعاون الدولي)ج( تحديد الفساد وضبطها، و أفعالالمتحصلة من 

 :الهدف العام  

 .الفساد مكافحةو  النزاهة تعزيز هدفب متكاملإطار نظام وطني  ضمنجرائم الفساد،  في التحقيق مجال في الوطنية القدرات تعزيز

 :عليميةالتاألهداف 

 .والدولية الوطنية المعاييرو  يتواءمبما  الفساد، مجال في تحقيق منهجية واعتماد تحقيق استراتيجية إعداد - 
 .وضبطها ائمالجر  من المتحصلة ألموالاتحديد تهدف إلى أدوات  استخدام التمكين في -
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  .المتبادلة الدولية قانونيةال المساعدة أدواتوتعميق الفهم في  التحديات قياس -

 :الخبراء

رئاسة ب، مدير عام سابقافي تونس  كاتب الدولة المكل ف بالحوكمة والوظيفة العمومية ،السيد أنور بن خليفةمعالي  -
 .الحكومة

 .ضبوطة والمصادرةاألموال المرداد استإدارة و وكالة عام ، قاضي، مدير دوشين شارل السيد -
 .العلياباريس محكمة ، ، مدعي عام مساعد في النيابة المالية الوطنيةإيف لورغوييو-السيد جان -

 جدول األعمال: ثانياً 

 اليوم األول

 2015سبتمبر/أيلول  14االثنين، 

 التسجيل  09.00 – 08.30

  االفتتاحيةالكلمات  09.45 – 09.00

  .رئيس هيئة مكافحة الفساد األردنية ،الدكتور عبد خرابشةاالستاذ عطوفة 

  .ردناأل في الفرنسيةالجمهورية  مستشار أول، سفارة ،كورتو السيد أوليفية

لدول لالمكتب اإلقليمي  -منسق البرنامج اإلقليمي، المركز اإلقليمي ، بريس وبيعقالسيد 
   .برنامج األمم المتحدة اإلنمائيالعربية، 

، رئيس الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، ووزير العدل ريفي أشرف اللواء معالي
  .في الجمهورية اللبنانية

 استراحة  10.00 – 09.45
 

 الفساد، أي ة أدوات؟ لمكافحة والدولية الوطنية االستراتيجيات :دخلم
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عرض لألدوات الدولية )اتفاقية ميريدا( واألدوات الوطنية في تونس: تنظيم اإلدارات، المحاكم، أقسام  10.30 – 10.00
 .بين المؤسسات فيما ستراتيجي ات المقر ةالالتحقيقات... ا

 خليفة بن أنور السيدمعالي 

 وعلى وجه الخصوص:، عرض لألدوات الوطنية في فرنسا  10.30-11.00

النيابة و  ،المحاكم المتخصصة بين األقاليم (:هامستوياتعلى اختالف ) المحاكم المتخصصة -
 .المالية الوطنية

 .االستخبارات المالية وحدة -
صون وتنظيمها دوائرتخصصات ال -  .: المحق قون، المعاونون المتخص 
 .الفساد لوقاية منلالقسم المركزي  -

 إيف لورغوييو-السيد جان

 :حول استراتيجي ة التحقيق جلسة  11.00-11.30

 المالية والفساد وغسيل األموالجرائم تذكير بال -

 يمةالجر  "و"نتيجة، يمةالجر  "موضوع"و، يمة" الجر وسيلة"

  عامةموال الاألساءة استعمال إ )خصوصًا الفواتير المزورة(، : التزويريمةجر الوسيلة 

 (األصلية) النفوذوالمتاجرة ب، الرشوة :يمةجر الموضوع 

 (التبعية) المحاباة

 المنظمة اتوالعصاب ةالجرميمجموعات المفهوم 

  الكسب غير المشروع، موالاألغسيل ، اإلخفاء: جريمةالنتيجة 

 شارل دوشينالسيد 

 استراحة   12.00 – 11.30

 منهجيةالو  التحقيق في مجال الفساد اتخصوصي 12.45 – 12.00

وحدة الكشف من قبل أو  ،جمع المعلومات: رسائل مجهولة الهوية، تبليغات األفراد -
ضريبة، ديوان ال سلطاتبين )التعاون  دوائربين الفيما الداخلي  التعاون . االستخبارات المالية

داراتو  الدولة دوائر، مختلف ةالمحاسب  ....(هاا 
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 .قبل االستجوابو  على سبيل المثال،حري الت ، أثناءوثائقال: جمع التوثيق -
 .(ثانيلاليوم ا حيث ستتم مناقشة هذا الموضوع خالل سريع عرض) البعد الدولي للتحقيق -

 إيف لورغوييو-السيد جان

 السيد شارل دوشين

 إلثباتا أدلةاألنواع األخرى من المصرفية:  سريةوالحقوق الملكية ألة ، مسثباتاإل البحث عن أدلة 13،00 -12.45
 ....(األثر تتبع، التحري )جلسات االستماع، اعتراض المكالمات الهاتفية، 

 إيف لورغوييو-السيد جان

 السيد شارل دوشين

 ضبطهاو الجريمة تحصلة من تحديد األموال الم 13.45 -13.00

 السيد أنور بن خليفةمعالي 

 السيد شارل دوشين

 2حالة تطبيقية  دراسة 14.30 -13.45

 (النتائج عرضل 30دقيقة للتحضير و 15)

 الغداء  14.30
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 اليوم الثاني

 2015أيلول  15 ،الثالثاء
 

  ة المتبادلةالدولي المساعدة القانونيةجلسة حول 

 االتفاقياتو  األدوات 10.00 – 09.00

 السيد أنور بن خليفةمعالي 

 وغير الرسميالتعاون الرسمي   10.00-10.30

 أخرى  االعتراف بالقرارات الصادرة عن دول

 إيف لورغوييو-السيد جان

 السيد شارل دوشين

 )تحضير( 1 دراسة حالة تطبيقية 10.30-11.30

 استراحة   11.30-12.00

 (عرض) الحالة التطبيقيةدراسة تابعة م 13.30- 12.00

  لمشاركينامع نقاشات وأسئلة   13.30-14.00

 التدريبية  الدورةات خالصعرض ل 14.00-14.30

 تسليم الشهادات

  الغداء 14.00
  

**** 

 

 


