املكتب ٕالاقليم للدول العربية ي برنامج ٔالامم املتحدة ٕالانمائي

مشروع مكافحة الفساد وتعزيز الاهة ي البلدان العربية
يستند مشروع مكافحة الفساد وتعزيز الاهة ي البلدان العربية ) (ACIACإ4ى نتائج سلسلة طويلة من
ٔالانشطة واملشاورات ٕالاقليمية ويسDى لإلستجابة إ4ى الطلب امل@Aايد ي البلدان العربية ع;ى التعاون ي هذا املجال.
يسDى املشروع من أجل تزويد املعنيJن ي هذﻩ البلدان باألدوات الالزمة للعمل ع;ى ّ
الحد من مخاطر الفساد واعتماد
معاي ZJوممارسات أفضل ي هذا الشأن .يعمل املكتب ٕالاقليم للدول العربية ي برنامج ٕالامم ّ
املتحدة ٕالانمائي ع;ى
تنفيذ هذا املشروع الذي يمتد لفZAة أربع سنوات ) ،(2014-2011وذلك ي إطار شراكات اسZAاتيجية ع;ى املستويات
الوطنية وٕالاقليمية والدولية .ينقسم املشروع إ4ى أربع محاور رئيسة تتفاعل ي ما بيlmا لتسهم ي تمكJن الجهات
املستفيدة من وضع وتنفيذ ورصد برامج وسياسات أك Zpفعالية وتشاركية ي مجال مكافحة الفساد.
تعزيز تقييمات الاهة ومكافحة الفساد حيث سيعمل املشروع ع;ى رفع كفاءة الخZzاء الحكوميJن وغ ZJالحكوميJن
العرب ي مجال تصميم واستخدام هذﻩ التقييمات بغية تفعيل مشاركة بلداlم ي آلية إستعراض تنفيذ إتفاقية
ٔالامم ّ
املتحدة ملكافحة الفساد ،وإثراء عملية وضع السياسات والZzامج الوطنية ذات الصلة باإلستناد إ4ى املعلومات
ال تنتجها هذﻩ التقييمات.
ّ
ّ
سيتم التعاون مع الشبكة العربية لتعزيز ال@اهة ومكافحة
تنفيذ إتفاقية ٔالامم املتحدة ملكافحة الفساد حيث
الفساد من أجل دعم تبادل الخZzات وتنمية القدرات ومناقشة السياسات الكفيلة بتعزيز قدرة الجهات العربية
املعنية ع;ى إختيار وتنفيذ أحكام محددة ي إطار ٕالاتفاقية ،وفق ما تقتضيه أولويات وحاجات كل بلد مع.
ّ
ترسيخ الاهة ي القطاعات ال<; ّ
تقدم خدمات أساسية للمواطنJن كالتعليم والصحة واملياﻩ والطاقة حيث سZAكز
ّ
املتخصصة بشأن مخاطر الفساد وإمكانيات املعالجة ي هذﻩ القطاعات من جهة ،وإقامة
املبادرة ع;ى إنتاج املعرفة
حوار بناء بJن املعنيJن من أجل إدماج معاي ZJوممارسات ال@اهة ي آليات إدارة الحكم الخاصة lذﻩ القطاعات من
جهة اخرى.
ّ
سيتم العمل ع;ى زيادة الوي بشأن حال الفساد ي هذﻩ البلدان
مكافحة الفساد ي البلدان املتأثرة باألزمات حيث
وخصوصيته وإمكانيات مواجهته من خالل رعاية حوار إقليم نشط بJن املعنيJن يستند إ4ى دراسات مكتبية
ومسوحات ميدانية ،بغية تمهيد الطريق أمام تطوير مبادرات للمتابعة ع;ى املستوى الوط.
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املكتب ٕالاقليم للدول العربية ي برنامج ٔالامم املتحدة ٕالانمائي

مشروع مكافحة الفساد وتعزيز الاهة ي البلدان العربية
قام املكتب ٕالاقليم للدول العربية ي برنامج ٕالامم ّ
املتحدة ٕالانمائي بدعم مجموعة من ٔالانشطة التحضZJية خالل
ّ
وحضرت إلطالقه ليكون مبادرة إقليمية فريدة
فZAة  ،2010-2007ال إنlت إ4ى بلورة هذا املشروع ٕالاقليم الجديد
من نوعها ي املنطقة العربية .اما بالنسبة ألهم إنجازات املرحلة التحضZJية ،فيمكن تلخيصها ي ما ي;ي:
تأسيس الشبكة العربية لتعزيز الاهة ومكافحة الفساد وتقديم الدعم لها لتصبح بذلك هذﻩ الشبكة ،وي وقت
ً
قص ZJجدا ،املنٕ Zzالاقليم العربي التشاركي الرائد لتبادل الخZzات وتنمية القدرات ومناقشة السياسات ي مجال
مكافحة الفساد.
إدماج اتفاقية ٔالامم املتحدة ملكافحة الفساد ي الحوار القائم بخصوص سياسات إدارة الحكم من خالل العمل
مع البلدان العربية ع;ى إيجاد مساحة أوسع ملناقشة مواضيع مكافحة الفساد ،وتشجيعها ع;ى ٕالانضمام إ4ى
ّ
متخصصة
ٕالاتفاقية ،بحيث أصبحت القاسم املشZAك ألك Zpمن  16بلد عربي ي  ،2010وتنظيم حوارات إقليمية
أنتجت مجموعة من التوصيات ذات الصلة ال جرت متابعlا ي  8بلدان عربية ع;ى ٔالاقل.
تعزيز استخدام القائمة املرجعية للتقييم الذاتي لدى خRSاء من  14بلد عربي ع Zzدعم إنشاء وتدريب فريق الخZzاء
الحكوميJن العرب املع بالتقييم الذاتي الخاص بتنفيذ ٕالاتفاقية ،حيث كان له دور بارز ي وضع تقارير عن مدى
يعد تجربة ّ
ال@Aام عدد من البلدان العربية بأحكام ٕالاتفاقية ،وبات ّ
متقدمة ع;ى املستوى الدو4ي ي هذا املجال.
بناء املعرفة بشأن مواضيع متنوعة ي مجال مكافحة الفساد بما ي ذلك إتفاقية ٔالامم ّ
املتحدة ملكافحة الفساد،
وآليات الوقاية من الفساد ،وحماية الشهود واملبلغJن ،وتقييمات مكافحة الفساد ،وال@اهة ؤالاهداف ٕالانمائية
ّ
لأللفية ،وغZJها ،حيث بلغ مجموع املستفيدين من ٔالانشطة ال نظمها املكتب ي هذا املجال ،عند lاية كانون
ً
ٔالاول/ديسم ،2009 Zzأك Zpمن  780مشاركا من  20بلد عربي بيlmم وزراء ورؤساء هيئات مكافحة الفساد وأجهزة رقابة
ّ
مالية وإدارية وقضاة ومدعJن عامJن وبرملانيJن ومسؤولJن رسميJن آخرين باإلضافة إ4ى ممثلJن عن منظمات املجتمع
املدني وإعالميJن.

 -خاتمة -
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