لقاء إقليمي بشأن
"مستقبل جهود مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في الدول العربية
في ضوء خطة التنمية المستدامة "2030

التاريخ :االثنين 9 ،ديسمبر/كانون األول  - 2019من الساعة  15:00إلى الساعة 17:45
المكان :برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،المركز اإلقليمي للدول العربية
العنوان 11 :أبو بكر سراج الدين ،عبدون الشمالي ،عمان ،األردن
لمحة عامة
بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد ،الذي يحتفى به العالم في  9ديسمبر/كانون األول من كل عام منذ العام
 ،2003ينظم المركز اإلقليمي للدول العربية التابع لـ "برنامج األمم المتحدة اإلنمائي" لقاءا إقليميا بعنوان "مستقبل جهود
مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في الدول العربية في ضوء خطة التنمية المستدامة لعام ."2030
يشارك في اللقاء مسؤولون رفيعو المستوى وناشطون بارزون من عدد من الدول العربية ،إضافة الى خبراء
وباحثين وصحافيين من أصحاب اإلختصاص .يهدف اللقاء الى توفير مساحة للحوار بين المشاركين بشأن اإلنجازات
السابقة والتحديات القائمة واألولويات المستقبلية المتعلقة بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في بلدان المنطقة ،مع التركيز
على األولويات التشريعية والممارسات الجيدة والدروس المستفادة في الوقاية من الفساد ومكافحته ،وآليات التعاون بين
الحكومات ومجموعات أصحاب المصلحة ،بما فيهم منظمات المجتمع المدني ،النساء والشباب.
يشهد اللقاء اإلعالن عن "المشروع اإلقليمي المشترك بين برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والوكالة الكورية
للتعاون الدولي بشأن مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في في البلدان العربية" خالل الفترة الممتدة بين عامي 2019
و .2023إستجابة للضغوط الداخلية والخاردية ،بدأ عدد من الدول العربية بإعتماد استراتيجيات وطنية لمكافحة الفساد
وانشاء هيئات متخصصة لمكافحة الفساد و/أو إعتماد آليات تشمل هيئات متعددة ذات صلة .في هذا اإلطار ،صمم
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مبادرة إقليمية جديدة تهدف الى توفير مساحة تسمح لمؤسسات ومنظومات الدول العربية

أن ترفع الوعي وتعزز الوقاية وتفرض إنفاذ القانون ضد الفساد ،وذلك لتوفير الحد األقصى من الموارد للقضاء على
الفقر وتعزيز الحوكمة الشاملة والفعالة ،والتي يكون في صلبها النساء والشباب ومنظمات المجتمع المدني ،تماشيا مع
الهدف  16من أهداف التنمية المستدامة بشأن "السالم والعدالة والمؤسسات القوية".
يتم تمويل هذا المشروع اإلقليمي من قبل الوكالة الكورية للتعاون الدولي ( ،)KOICAمع إعطاء األولوية لدعم مصر
والعراق واألردن ولبنان والمغرب وفلسطين وتونس.
جدول األعمال

اإلثنين 9 ،ديسمبر/كانون األول 2019
 15:15 – 15:00الجلسة االفتتاحية  -كلمة الترحيب واالفتتاح
 السيدة سوزان دام هانسن ،القائم بأعمال "برنامج األمم المتحدة اإلنمائي" ،المركز اإلقليميللدول العربية
 16:00 – 15:15إعالن "المشروع اإلقليمي المشترك بين برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والوكالة الكورية للتعاون
الدولي بشأن مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في في البلدان العربية"

تفتتح هذه الجلسة بكلمة حول أهمية هذه الشراكة الجديدة ،تليها نظرة عامة على القيمة االستراتيجية

للمشروع ،بما في ذلك أهميته العالمية واإلقليمية.

• تبادل االتفاقية بين السيدة هيوجين كيم ،مديرة المكتب الوطني للوكالة الكورية للتعاون الدولي
في األردن ،والسيدة سوزان دام هانسن ،القائم بأعمال "برنامج األمم المتحدة اإلنمائي"،
المركز اإلقليمي للدول العربية

• كلمة السيدة هيوجين كيم ،مديرة المكتب الوطني للوكالة الكورية للتعاون الدولي في األردن
• فيديو قصير حول المشروع اإلقليمي
• أسئلة وأجوبة
17:30 – 16:00

جلسة خبراء إقليمية

حتى وقت ليس ببعيد ،كان يتم التعامل مع الفساد باعتباره من المحرمات ،خاصة في المنطقة

العربية ،فقل النقاش العام حوله وتم تقويض مكافحته بالتركيز المفرط على الحلول التقنية المتفرقة
لتعزيز الحوكمة .سوف تتطرق حلقة النقاش هذه إلى أهمية مكافحة الفساد في تحقيق خطة التنمية

المستدامة لعام  ،2030واإلنجازات والتحديات والفرص المستقبلية في منطقة الدول العربية

لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة وتحقيق الهدف  16من أهداف التنمية المستدامة حول "السالم
والعدل والمؤسسات القوية"
• مدير الجلسة

 السيد أركان السبالني ،رئيس المستشارين الفنيين لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة فيالبلدان العربية ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

• المتحدثون

 القاضي محمد بنعليلو ،وسيط المملكة ،المغرب الدكتور عزمي الشعيبي ،عضو مجلس إدارة "مجموعة برلمانيين عرب ضد الفساد"،وعضو مؤسس في المجموعة غير الحكومية في "الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة
الفساد"

 السيدة ناتاشا سركيس ،مسؤولة مكافحة الفساد ،وزراة الدولة لشؤون التنمية اإلدارية ،لبنان الدكتور محمد مفتاح ،مدير عام الوحدة المركزية للحوكمة ومكافحة الفساد ،و ازرة الصحة،تونس

 السيدة غالية حتاملة ،ممثلة حراس النزاهة• مناقشة عامة
17:30

الختام وحفل إستقبال
***

