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  بيان صحفي 
   2009 أغسطس/آب 30بيروت، في 

  

في ) ACINET( الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد إلنشاءاألولى وية السنتطّل علينا الذكرى 

تباطوء  من جهة، وتصادية العالميةاألزمة اإلق تسارع تداعياتمع فترة تتميز بتعاظم التحديات وتكاثرها 

 أن مواجهة الفساد هي أحد أعند هذه  علىفق الجميعيتّربما و. ية من جهة أخرىالتنمية اإلقليمعجلة 

  . يهدد الدولة والمواطن على السواءومتجذّر  خطر خفي لما تشكّلهالتحديات وأصعبها 

المشاركة في جهود مواجهة الفساد بوصفها ضرورة وطنية أهمية من هنا، أتى التوافق العربي على 

ويشرفنا أن تكون شبكتنا العربية تجسيد لهذا التوافق ومحركًا . التراخي في دعمهاة ال يمكن وإقليمية ودولي

الكرام الشبكة  إلى أعضاء  ألتوجه، أغتنم الفرصة هذه المناسبة العزيزة على قلوبناوفي. يدفعه إلى األمام

 على إلتزامهم بمسيرة وصرمة،، طوال السنة المنمساهماتهم القيمة في أعمال الشبكةعلى بأصدق التهاني 

 التيشكّل الشاغل األول لحكوماتنا وشعوبنا بحثًا عن التنمية ت ت ما انفكّالتياإلصالح والتحديث والتطوير 

   . منطقتنااتستحقّه

 ترؤس الدورة وقد كان لي شرف . السنوات التأسيسية هي األصعب في عمل أي مؤسسة أو مبادرةإن

وحدة بمساندة األعضاء جميعا وبدعم الشركاء و ةجهود التأسيسيبال عربية والعنايةاألولى ألعمال الشبكة ال

 .التي يحتضنها برنامج إدارة الحكم في الدول العربية التابع لبرنامج األمم المتّحدة اإلنمائيلدعم اإلقليمية ا

 أن نعمل 2008يوليو / تموز30لقد قطعنا الوعد على أنفسنا عند إعالن تأسيس الشبكة في عمان بتاريخ 

 ذلك في أكثر من  وإجتمعنا بعد. التي تهدد أمن وتنمية المنطقة العربيةذه الظاهرة الخطيرةسويا لمواجهة ه

  . محفل ومجال لمتابعة العمل على تحقيق هذا الوعد
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ها في المنطقة؛ فتباحثنا في أولويات ومواضيع لم يسبق لنا معالجت :حقّقنا خطوات إيجابية بالقول أنّنا وأعتز

 هيئات ولجان أنشأ بعضناو،  في أكثر من مجال جديدةنصوص قانونيةوعززنا الدفع نحو وضع 

ينا في تعزيز ؛ وسعوطنية شاملة لمكافحة الفسادتطوير إستراتيجيات قام البعض اآلخر بمتخصصة، و

 وبدأنا نمد يد العون ؛الفسادئية واإلنفاذية لدى الجهات المعنية بتعزيز النزاهة ومكافحة  الوقاراتالقد

لكن الطريق ما زالت ... لشركائنا في المجتمع مثل منظّمات المجتمع المدني واإلعالم والقطاع الخاص 

  .فيما بينناالتعاون على المزيد من العمل والمثابرة بذل إلى بالتالي نحن نحتاج و ،ومليئة بالتحدياتطويلة 

،  على إنشاء الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفسادة األولىبمناسبة مرور الذكرى السنويونحن 

... هذه السنة ... المرتبطة بظاهرة الفساد  لمواجهة التحديات هاالعمل في إطارنعيد تأكيد إلتزامنا متابعة 

 ... ي اليمنف رئيس الهيئة العليا لمكافحة الفسادمعالي وفي السنة المقبلة تحت قيادة رئيس الشبكة العتيد، 

  . وفي السنوات األخرى التي ستلي

للذين وضعناهما، يعتمد على حجم اإللتزام والجهد الذي سنوظّفه لخدمة ميثاق الشبكة ونظام عملها انجاحنا 

من سويا سنعمل ، وبأننا جهدا في هذا المجال إال ونبذلهوأنا أكيد أنّنا لن نوفّر . بهماوإعتمدناهما، ونفتخر 

أجل إكتساب المعارف الجديدة والمهارات المختلفة وتحديد الحاجات واألولويات ووسائل المعالجة في 

قد ساعدتنا الشبكة برغم حداثة ل. ومكافحته وتعزيز الثقافة والمناعة المجتمعية ضدههذه مجال الوقاية من 

، وعلى مد ولويات حكوماتنافي قائمة أ" تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد"تأسيسها على وضع موضوع 

، ومكّنتنا من تعزيز التعاون على المستوى اإلقليمي، وفتحت لنا أفاق جسور الحوار مع المجتمع الدولي

 إلى  تحقيقهوهي بذلك تكون قد حقّقت خالل سنة واحدة ما يحتاج. التعاون والتقدم على المستوى الوطني

  .سنوات طوال

، بثالث رسائل في هذه  الحاليهارئيسبصفتي ، و أعضاء الشبكةمبإس،  ختاما أن أتوجهوإسمحوا لي

  .المناسبة المهمة
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 في إطار  ودعوة صادقة إلى متابعة مع بدأناه سويالألعضاءتقدير عميق الرسالة األولى هي رسالة 

 بها حكوماتنا جليلة والمهمة التي كلّفتنا.  موجهة إلى هذا المنتدى اإلقليمي المميزفاألنظار. الشبكة العربية

  . وعظيمة، وتوقّعات شعوبنا ورغبتها بحياة أفضل تحفّزنا على أداء هذه المهمة بأمانة ومسؤولية

، مع تمنّياتنا بإستمرار من ساهم في دعم الشبكة ومساندتها رسالة شكر جزيل لكّل الرسالة الثانية هي

الدول العربية التابع للمكتب اإلقليمي في برنامج  وأخص بالذكر برنامج إدارة الحكم في .التعاون وتعميقه

مكتب األمم المتّحدة المعني األمم المتّحدة اإلنمائي وكل من عاونه من منظّمات دولية وإقليمية السيما 

  . ومنظّمة التعاون والتنمية في الميدان اإلقتصاديوجامعة الدول العربية، بالمخدرات والجريمة، 

. موجهة إلى المهتمين بشؤون مكافحة الفساد في المنطقة العربيةشراكة  سالةالرسالة الثالثة هي ر

إلى توطيده من خالل دعم إنشاء المجموعة  وهي تسعى ، والتناغمالشبكة العربية نشأت على أسس التعاون

الحكم  ومن خالل آلية مستقلّّة يرعاها برنامج إدارة ،غير الحكومية للشبكة على أسس الموضوعية والكفاءة

وهي تسعى إلى توطيده أيضا من . في الدول العربية التابع للمكتب اإلقليمي لبرنامج األمم المتّحدة اإلنمائي

جهود تعزيز النزاهة خالل مد يد الشراكة إلى المنظّمات اإلقليمية والدولية والصناديق العربية بهدف خدمة 

يمية والدولية في هذا المجال، السيما إتفاقية األمم ، وتطبيق المواثيق اإلقل في منطقتناومكافحة الفساد

بذل المزيد من الجهود في هذا الجميع من أجل إلى مفتوحة  لذا، أوجه دعوة .المتّحدة لمكافحة الفساد

السياق مع إستعدادنا وإنفتاحنا في الشبكة العربية على التعاون مع جميع الجهات التي نلتقي معها على خير 

  .  ربية ورفاه سكّانهاالمنطقة الع

 باإلصالحونعد أنفسنا ختاما، كما دائما، بإن نستمر في الشبكة العربية في البحث عن الحلول بقلب مؤمن 

ن ن الجزيرة العربية منذ مئات السنيوإلتزام ينبع عن الدعوة التي إنطلقت م ... الحواروعقل منفتح على 

 أضعف وذلك ،فبقلبه يستطع لم فإن ،فبلسانه ،يستطع لم نفإ ،بيده رهيفليغ امنكر منكم رأىمن "بأن 

  ".اإليمان

:  عن الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفسادلألسئلة وطلب المعلومات

info@arabacint.org.  


