
 

 الرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد

 

 

ي عام   (IAACA)الرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفسادتأسست 
 
وهي منظمة مستقلة وغير سياسية لمكافحة الفساد  ،2006ف

ي جميع   (UNCAC)تفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسادل  تعزيز التنفيذ الفعالب مختصة
 
ومساعدة وكالت مكافحة الفساد ف

ي منع الفساد ومكافحته
 
 البلدان مختلف من الفساد لمكافحة وكالة 150 من أكي   انضم ، اآلن حت    .أنحاء العالم ف

 . كأعضاء  الرابطة إىل والمناطق

 العامة واألمانة الرئيس

إلدارية ا للجنة المستقلة لمكافحة الفساد ، منطقة هونغ كونغالسيد سيمون بيه ، المستشار الخاص 

. IAACAمكتب أمانة  ICACهو الرئيس الحاىلي وتولت  (ICACالخاصة لجمهورية الصير  الشعبية )

كات ،   السيدة ساىلي كوان ، مديرة التعاون الدوىلي وخدمات الشر
، هونغ كونغ ، الصير    ICACتم تعيير 

 كأمير  عام للجمعية. 

 

 للجنة التنفيذية

عضوا تنظيميا وفخريا،  14ومن رئيس، وأربعة نواب للرئيس،  لسلطات مكافحة الفساد التنفيذية للرابطة الدولية اللجنة وتتألف 

، ومراقبا امج الحالية للرابطة، وتنفيذ   .ومستشارين اثنير  وستعمل الرابطة عن كثب مع أعضاء اللجنة التنفيذية للحفاظ عىل الير

ي ق
ي تعزيز دور الرابطة بوصفها مركز التنسيق   .دما للرابطةمبادرات جديدة، ورسم طريق واضح للمض 

 
ي ف

ويتمثل هدفنا النهائ 

ي المهمة الدولية لمكافحة الفساد 
 
ي مجال مكافحة الفساد، وتمكير  الرابطة من أن تحتل مركز الصدارة ف

 
 . للتعاون الدوىلي ف

 
 

 

https://www.iaaca.net/
https://www.iaaca.net/
https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/
https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/
https://www.icac.org.hk/tc/home/index.html
https://www.icac.org.hk/tc/home/index.html
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    آلية التنسيق اإلقليمية

ي وافقت عليها 
ي إطار آلية التنسيق اإلقليمية الجديدة الت 

 
وف

اللجنة التنفيذية، يصنف أعضاء الرابطة الدولية للرابطة الدولية 

تحت خمس مجموعات إقليمية مع  لسلطات مكافحة الفساد 

مجموعات األمم المتحدة اإلقليمية للدول  اإلشارة إىل

وسيضطلع الرئيس ونواب الرئيس األربعة بدور  .األعضاء

المنسقير  اإلقليميير  لتعميق التصال والتعاون مع هيئات 

التنسيق اإلدارية داخل مناطقهم، وترتيب أنشطة تدريبية 

 .مصممة خصيصا لهم

 

 

 
 األنشطة السابقة

ي ومنذ إنشائها، نظمت 
 
الرابطة مؤتمرات سنوية واجتماعات عامة ف

يا والمغرب  التحاد الروسي وإندونيسيا وأوكرانيا وبنما والصير  ومالير 

ي مجال مكافحة 
 
اء ف والنمسا بهدف جمع األعضاء والممارسير  والخير

الفساد لستكشاف السبل الفعالة لتنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة 

ات والتجارب بشأن النهوض بالتعاون الفساد، فضال عن تبادل ا لخير

 .الدوىلي لمكافحة الفساد

 

 لجنة التدريب

ي عام  IAACA مع إنشاء لجنة التدريب
 
اف عليها وتقييمها، تم تنظيم برنامجير   2017ف اح األنشطة المتعلقة بالتدريب واإلشر لقي 

ي عام  IAACA تدريبيير  دوليير  
 
ي هونغ كونغ ف

 
يا )عير  2019ف ي عام ومالير 

 
نت( ف  .عىل التواىلي  2021اإلني 

 

ي عالما خاليا من الفساد 
 معا نبن 

وقد كرست الرابطة وأعضاؤها أنفسهم لمنع الفساد ومكافحته عىل المنصات الدولية 

عزع بتحقيق ام ل يي   للتنمية  هدف األمم المتحدة واإلقليمية والوطنية، مع الي  

ي "الحد بشكل كبير من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما"  16.5المستدامة 
 
المتمثل ف

 .2030بحلول عام 
 

 
 تحديث معلومات عضويتك IAACA / انضم إىل

نحن بحاجة إىل دعمكم ومشاركتكم. انضم إلينا اآلن. لالستفسارات أو تحديث معلومات العضوية ، يرجر 
ي  3361 2826 852عير الهاتف عىل + IAACAالتصال بأمانة 

وئ  يد اإللكي  أو عن طريق الير
 .info@iaaca.net 
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