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برنامج المؤتمر

1

لمحة عن الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
تُ ُّ
تختص في دعم جهود البلدان العربية
عد "الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد" اآللية اإلقليمية األبرز التي
ّ

تضم الشبكة  47و ازرًة وهيئ ًة
ّ
ضد الفساد بما يتفق مع األولويات الوطنية ويبني على المعايير الدولية والعربية ذات الصلةّ .
بلدا عربيًّا هي األردن والبحرين والجزائر وجزر القمر وتونس وجيبوتي وفلسطين والسعودية
حكومي ًة وقضائي ًة من ً 18
تضم الشبكة أيضاً عضوين مراقبين من
والسودان والعراق وقطر والكويت ولبنان وليبيا ومصر والمغرب وموريتانيا واليمن.
ّ
ظمات مستقلة فاعلة من المجتمع مدني والقطاع الخاص
الب ارزيل وماليزيا باإلضافة إلى "مجموعة غير حكومية" مؤّلفة من من ّ

مما يجعلها أول آلية عربية إقليمية تتيح تالقي مختلف األطراف المعنيين في هذا المجال
األعمال والمجال األكاديميّ ،
للتشاور والتعاون في المسائل ذات االهتمام المشترك .تعمل الشبكة على تنمية قدرات اعضائها من خالل التدريب وتوفير
المشورة ،وتقوم بتيسير تبادل المعلومات بينهم ومع نظرائهم في المنطقة والعالم ،كما توّفر لهم ولسائر المعنيين في المنطقة
أرضية مشتركة لمراجعة سياسات واستراتيجيات مكافحة الفساد وتعزيزها بشكل منتظم ،وبناء الشراكات الثنائية والمتعددة
االطراف الالزمة لهذا الغرض .تعمل الشبكة بدعم من برنامج األمم المتّحدة اإلنمائي وشركاء آخرين ،وتتولى رئاستها حاليًّا
هيئة النزاهة االتحادية في جمهورية العراق .للمزيد من المعلومات ،يمكن زيارة موقعها اإللكتروني على
.www.arabacinet.org

مقدمة
تعقد الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ( )ACINETلقاءا إقليميا رفيع المستوى ألعضائها المشاركين
في الدورة التاسعة لمؤتمر الدول األطراف ( )CoSPفي اتفاقية األمم المتّحدة لمكافحة الفساد ( )UNCACالذي تستضيفه

جمهورية مصر العربية في مدينة شرم الشيخ في الفترة الممتدة من  13الى  17ديسمبر  /كانون األول  .2021كما درجت
العادة خالل السنوات العشرة الماضية ،تتيح األمم المتّحدة بالتنسيق مع الدولة المضيفة الفرصة للشبكة العربية المساحة

الالزمة لعقد ما تراه مناسبا من نشاطات على هامش فعاليات مؤتمر الدول األطراف ،وذلك في إطار الشراكة القائمة بينهما
منذ اإلعالن عن تأسيس الشبكة في .2008
ينعقد اللقاء اإلقليمي رفيع المستوى يوم الثالثاء في  14ديسمبر  /كانون األول  2021من الساعة العاشرة صباحا
وحتى الساعة العاشرة صباحا في قاعة الوادي ،وذلك تحت عنوان "تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في المنطقة العربية:
المستجدات واآلفاق" ،وبدعم من برنامج األمم المتّحدة اإلنمائي .يشارك فيه رؤساء وممثلو الجهات الرسمية المنضمة الى
عضوية الشبكة العربية من هيئات مكافحة الفساد وو ازرات مختصة وأجهزة قضائية ورقابية معنية ،إضافة الى ممثلين عن
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األعضاء المراقبين والمجموعة غير الحكومية والمنظمات اإلقليمية والدولية الشريكة بما في ذلك األمم المتحدة والبنك الدولي
وجامعة الدول العربية.
يتيح اللقاء المجال أمام المشاركين الفرصة لتسليط الضوء على أبرز مستجدات جهود بلدانهم في مجال تعزيز
النزاهة ومكافحة الفساد ،وذلك منذ لقاء الشبكة العربية األخير في إطار الدورة الثامنة لمؤتمر الدول األطراف في االتفاقية
المنعقد في مدينة أبو ظبي في اإلمارات العربية المتحدة بتاريخ  20-16ديسمبر  /كانون األول  ،2019إضافة الى عرض
أية مسائل أو أولويات أخرى يودون حشد تأييد دعم الشبكة ألجلها او االستعانة بالخبرات التي توفرها لغايات متابعتها في
إطار المؤتمر أو في الفترة الالحقة له.

جدول األعمال
• الكلمة االفتتاحية
القاضي عالء الساعدي ،رئيس هيئة النزاهة االتحادية في جمهورية العراق ،رئيس الشبكة العربية لتعزيز النزاهة
ومكافحة الفساد
• كلمات المنظمات الشريكة
السيد أركان السبالني ،رئيس المستشارين الفنيين اإلقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية ،برنامج
األمم المتّحدة اإلنمائي
السيد جايسون رايكلت ،ممثل عن فرع الفساد والجريمة االقتصادية ،مكتب األمم المعني بالمخدرات والجريمة
الدكتور يوسف السبعاوي ،نائب رئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية ،جامعة الدول العربية
• مداخالت من السيدات والسادة الوزراء ورؤساء وممثلي جانب أعضاء الشبكة العربية لتعزيز ومكافحة الفساد
• مناقشة عامة
• خالصات وتوصيات
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