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 عن "المجموعة غير الحكومية" في "الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد" 

في "الشبكة العربية  مستقل   مكّون  وهي  2010يوليو/تموز  27مية" بتاريخ أُعلن تأسيس "المجموعة غير الحكو 
لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد" التي ُتعّد اآللية اإلقليمية األبرز لدعم البلدان العربية في جهودها ضّد الفساد بما يتفق 

 الجهات غير الحكومية ذات االختصاصلمجموعة ا تمّكنمع األولويات الوطنية والمعايير الدولية واإلقليمية ذات الصلة. 
مية قدراتها الفنية وتوفير الدعم لمبادرتها وتيسير الحوار بينها ومع الجهات الرسمّية والنظراء في المنطقة من خالل تن

تستوفي الشروط الواردة في نظام عملها العربية والعالم. عضوّية المجموعة مفتوحة للجهات الغير حكومية المستقلة التي 
عضًوا وتنّسق أعمالها حاليًّا  23، وهي تضّم اآلن االكاديميلمجتمع ااالعمال و  ومجتمعتنتمي إلى المجتمع المدنّي و 

رئيسة مركز الشفافية االردني، السيدة هيلدا عجيالت. أما الشبكة العربية فتضم في مجملها، إضافة إلى "المجموعة 
ن والجزائر وجزر القمر هي األردن والبحريو بلًدا عربيًّا  18وزارًة وهيئًة حكوميًة وقضائيًة من  47غير الحكومية"، 

تانيا واليمن، وتونس وجيبوتي وفلسطين والسعودية والسودان والعراق وقطر والكويت ولبنان وليبيا ومصر والمغرب وموري
من البرازيل وماليزيا مما يجعلها أول آلية عربية إقليمية متخصصة تتيح تالقي مختلف األطراف وعضوين مراقبين 

للمزيد من المعلومات، شكل دوري للتشاور والتعاون في المسائل ذات االهتمام المشترك. المعنيين في هذا المجال ب
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 مقدمة 

تعقد "المجموعة غير الحكومية" في "الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد" ورشة عمل إقليمية في 
 التحديات: الفساد ضدّ  العربية المنطقة مجتمعات دور" تحت عنوان 2017 تموز/يوليو 13-12بتاريخ  انعمّ مدينة 
ومشاركة أغلب أعضاء  "برنامج االمم المّتحدة اإلنمائيو" بالتعاون مع "مركز الشفافية األردني""، وذلك مواجهتها وسبل

 وضيوف مختارين. وخبراء المجموعة 

سبتمبر/أيلول  7-5ما خلص إليه المؤتمر الوزاري الخامس للشبكة العربية )تونس، يأتي اللقاء في سياق متابعة 
تبادل المشاركون مستجدات حيث  (2017مارس/آذار  30/31، بيروت) السابقة ورشة العمل ويستند إلى( 2016

وسبل وأهميته  (collective action" )العمل الجماعي"تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في بلدانهم، وتعّرفوا على مفهوم 
 وتبسيط التشريعات تطوير، وتحديًدا تلك المتعّلقة بالمبذولةاالخرى مع الجهود  في هذا المجال بما يتكاملتطبيقه 

مجموعة  بلور المجتمعون في حينهحيث ، توعويةالو  تدريبيةال حمالتال تنظيمو  ،مجتمعيةال رقابةال إجراء، و اإلجراءات
  لتفعيل دور المجموعة في شأنها.من التصورات 

أعضاء المجموعة  إعداد تحقيق هدفين رئيسيين، يتمثل أّولهما في الى ورشة العمل اإلقليمية تسعىناء عليه، ب
المرحلة الثانية  " في إطاراتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد"تنفيذ  استعراض ودعمفي ليسهموا بشكٍل أكثر فعالية 

كشركاء  اعضاء المجموعة تطوير قدراتفيتمثل في  أما ثاني هدف، ،آلية االستعراض الدولية المعتمدة لهذا الغرض من
يشكل . من جهة أخرى  والمساءلة في القطاعات األكثر عرضة للفساد أساسيين في العمل الجماعي لتعزيز الشفافية

 للتباحث في المستجدات ذات الصلة على مستوى المنطقة وكيفية التعامل معها، وكذلك فرصة للمشاركينأيًضا اللقاء 
 .التنظيمية المتعلقة بأعضاء المجموعة غير الحكومية بعض المسائلللنظر في 
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 جدول األعمال

 2017 يوليو/تموز 12األربعاء،  -اليوم األول 

 : السياق العام لعمل "المجموعة غير الحكومية"الجلسة االولى 11:00 - 09:00

 كلمة الترحيب •

" الحكومية غير المجموعة" ومنسقة ،"األردني الشفافية مركز" رئيسة عجيالت، هيلدا
 "الفساد ومكافحة النزاهة لتعزيز العربية الشبكة" في

 رس/آذارما 31-30بيروت، ) اإلقليمية السابقة عملال ورشة خالصات استذكار •
 وعرض جدول االعمال  (2017

أركان السبالني، ممثل وحدة الدعم اإلقليمية في "الشبكة العربية لتعزيز النزاهة 
 ومكافحة الفساد"

 مفتوحة حواريةمن الميدان: حلقة ذات الصلة المستجدات  •

 إستراحة  11:30 - 11:00

 : استعراض ودعم تنفيذ اتفاقية األمم المّتحدة لمكافحة الفسادالثانية الجلسة 13:00 -11:30

 تنفيذ االتفاقية استعراضآلية  •

 البلدانفي المشروع اإلقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في  محللة ،نتاشا سركيس
 العربية التابع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 عامة مناقشة •

  الغداء 14:00 - 13:00

 )مستكملة( الثانيةالجلسة  16:30 – 14:00

 : نزاهة المشتريات العامة نموذجاذات اولويةوفعالية قوانين تقييم جودة  •

 أنيس طرابلسي، رئيس التحالف التونسي للنزاهة والشفافية، تونس 

 مناقشة عامة •
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  نموذجاعلى المعلومات  الحصول حق: ذات أولويةدعم تنفيذ قوانين  •

وتعزيز النزاهة في أخصائية في المشروع اإلقليمي لمكافحة الفساد فشحو،  نانسي
 التابع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الدول العربية

 عامة مناقشة •
 

 2017 يوليو/تموز 13، الخميس - الثانياليوم 

 في المنطقة العربيةالجماعي ضد الفساد  العمل نحو تفعيل: الثالثةالجلسة  12:30 - 09:00

  النزاهة" في مصر مبادرةالممارسات الجيدة والدروس المستفادة من " •

 األعمال لشباب المصرية الجمعية إدارة مجلس سالمة، عضو قصي

 مكونات البرنامج التدريبي المقترح بشأن العمل الجماعي ضد الفساد •

المشروع  ستشارةأستاذة محاضرة في الجامعة االميركية في بيروت، وم رانيا مارديني،
برنامج األمم المتحدة التابع  في البلدان العربية النزاهة وتعزيزلمكافحة الفساد  اإلقليمي
 اإلنمائي

 عامة مناقشة •

 الغداء 13:30 – 12:30

 الجلسة الثالثة )مستكملة(  15.30 – 13.30

 المفاهيم واستراتيجيات المواجهةالفساد في قطاع الصحة:  •

 النزاهة وتعزيز الفساد لمكافحة اإلقليمي المشروع مستشار حنتر، مصطفىالدكتور 
 اإلنمائي  المتحدة األمم برنامج التابع العربية البلدان في

 أسئلة وإجابات  •
 الفساد في قطاع الجمارك: المفاهيم واستراتيجيات المواجهة •

 البلدان في النزاهة وتعزيز الفساد لمكافحة اإلقليمي المشروع مستشار علي، عصام
 اإلنمائي المتحدة األمم برنامج التابع العربية
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 أسئلة وإجابات •

 استراحة 16:00 – 15:30

 الجلسة الرابعة  17:00 – 16:00

 مسائل تنظيمية  •

أركان السبالني، ممثل وحدة الدعم اإلقليمية في "الشبكة العربية لتعزيز النزاهة 
 ومكافحة الفساد"

 الخالصات وسبل المتابعة  •

" الحكومية غير المجموعة" ومنسقة ،"األردني الشفافية مركز" رئيسة عجيالت، هيلدا
 "الفساد ومكافحة النزاهة لتعزيز العربية الشبكة" في

 الفساد#جامعات_ضد_مبادرة جلسة جانبية خاصة:  18:30 – 17:30

 مشاركين من األردن وتونس والمغرب ولبنان سيدات والسادة اللل

 بدعوة من المنظمين خارج الفندقعشاء  20:00


