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 "لش�كة العر��ة لتعز�ز النزاهة ومكافحة الفسادا"في  "المجموعة غیر الحكوم�ة" عن

في "الش�كة العر��ة لتعز�ز  كمكّون مستقل 2010تموز /یولیو 27بتار�خ  "المجموعة غیر الحكوم�ة" علن تأس�سأُ 

ضّد الفساد �ما یتفق مع  في جهودها دعم البلدان العر��ةلاآلل�ة اإلقل�م�ة األبرز ُتعّد  النزاهة ومكافحة الفساد" التي

تعمل المجموعة على توفیر أرض�ة مناس�ة لتمكین الجهات ذات الصلة.  واإلقل�م�ةالمعاییر الدول�ة و األولو�ات الوطن�ة 

في ما الحوار  وتوفیر الدعم لم�ادرتها وت�سیر ها الفن�ةتنم�ة قدرات، وذلك من خالل غیر الحكوم�ة ذات االختصاص

 للجهات الغیر حكوم�ةعضوّ�ة المجموعة مفتوحة والنظراء في المنطقة العر��ة والعالم.  الجهات الرسمّ�ة بینها ومع

الواردة في نظام عملها، توفي الشروط تسومجتمعي االعمال واالكاد�م�ا و المجتمع المدنّي المستقلة التي تنتمي إلى 

عضًوا وتنّسق أعمالها حال��ا رئ�سة مركز الشفاف�ة االردني، السیدة هیلدا عج�الت. أما الش�كة  23وهي تضّم اآلن 

بلًدا  18وزارًة وهیئًة حكوم�ًة وقضائ�ًة من  47 ،المجموعة غیر الحكوم�ة""إضافة إلى  ،مجملهافي العر��ة فتضم 

ي األردن وال�حر�ن والجزائر وجزر القمر وتونس وجیبوتي وفلسطین والسعود�ة والسودان والعراق وقطر عر���ا ه

أول  مما یجعلها من البراز�ل ومالیز�ا، وعضو�ن مراقبین من ومصر والمغرب ومور�تان�ا وال�منوالكو�ت ولبنان ولیب�ا 

للتشاور والتعاون �شكل دوري تت�ح تالقي مختلف األطراف المعنیین في هذا المجال  متخصصة آل�ة عر��ة إقل�م�ة

  .info@arabacinet.org، یرجى اإلتصال بنا على للمز�د من المعلومات. في المسائل ذات االهتمام المشترك
 

mailto:info@arabacinet.org
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 مةمقدّ  

في  ورشة عمل إقل�م�ة "الفسادالش�كة العر��ة لتعز�ز النزاهة ومكافحة "في  "وعة غیر الحكوم�ةمالمج"تعقد  

"تعز�ز العمل الجماعي ضد الفساد"، وذلك بدعم من برنامج  تحت عنوان 2017مارس/آذار  31-30بیروت بتار�خ 

�أتي اللقاء في س�اق متا�عة ما خلص  ومشاركة أغلب أعضاء المجموعة وضیوف مختار�ن. ئياالمم المّتحدة اإلنما

من  المشاركینتمكین و�سعى الى )، 2016سبتمبر/أیلول  7-5ة (تونس، إل�ه المؤتمر الوزاري الخامس للش�كة العر��

ساد في بلدانهم وأفضل السبل التفاعل الم�اشر ف�ما بینهم �شأن أبرز مستجدات جهود تعز�ز النزاهة ومكافحة الف

 .من تجار�هم وتجارب أقرانهم في المنطقة والعالم المستقاةفي ضوء الممارسات الجیدة والدروس المستفادة  هالدعم

تنطلق ورشة العمل اإلقل�م�ة من عروض �قّدمها أعضاء المجموعة غیر الحكوم�ة عن الجهود التي یبذلونها  

ورؤ�ة كل منهم لدور الجهة التي ینتمي إلیها وأولو�اتها المستقبل�ة وسبل التكامل مع عمل المجموعة، ثّم یتحول 

على المستو�ین  نحة لتعز�ز النزاهة ومكافحة الفسادالتحد�ات القائمة والفرص الساالنقاش إلى قراءة مشتركة �شأن 

 collective("العمل الجماعي" اإلقل�مي والوطني، و�ت�ع ذلك جلسة تدر�ب�ة تهدف إلى إرساء فهم مشترك �شأن 

action( (أ) تطو�ر التشر�عات  وك�ف�ة توظ�فه في خدمة الجهود المذكورة، وتحدیدا في إطار ثالث محاور رئ�س�ة هي

، وذلك تمهیدا الستكشاف أفاق توعو�ةو تدر�ب�ة رقا�ة مجتمع�ة و(ج) تنظ�م حمالت  إجراءوت�س�ط اإلجراءات و(ب) 

بین أعضاء المجموعة �غ�ة بلورة وتنفیذ م�ادرات مشتركة أكثر فعال�ة �مساندة "وحدة الدعم اإلقل�م�ة" الخاصة التعاون 

 اللتزامات الدول�ة واإلقل�م�ة والوطن�ة ذات الصلة في البلدان المعن�ة.�الش�كة و�االتساِق مع ا

 جدول األعمال  

 2017مارس/آذار  30الخم�س، 

 09.30 – 09.00 المشاركین تسجیل
 

 11.00 – 09.30 والنتائج المتوقعة من ورشة العمل أعضاء المجموعة  : جهوداألولى الجلسة

 اإلفتتاح •

" المجموعة غیر الحكوم�ة" ةمنسق، و "مركز الشفاف�ة األردني"رئ�سة ، السیدة هیلدا عج�الت

 ".الش�كة العر��ة لتعز�ز النزاهة ومكافحة الفساد"في 

 جهود أعضاء المجموعة غیر الحكوم�ة  •
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الش�كة " في "المجموعة غیر الحكوم�ة"ممثلو الجهات الحاضرة المنضمة الى عضو�ة 

 "الفسادالعر��ة لتعز�ز النزاهة ومكافحة 

 عامة مناقشة •
 

 11.15 – 11.00 إستراحة
 

 12.45 – 11.15 ة ومكافحة الفسادهالتحد�ات القائمة والفرص السانحة لتعز�ز النزا الثان�ة:الجلسة 

 الس�اق اإلقل�مي على خلف�ة التطورات العالم�ة •

لتعز�ز النزاهة الش�كة العر��ة مسؤول "وحدة الدعم اإلقل�م�ة" في "السید أركان الس�الني، 

مدیر المشروع اإلقل�مي لـ "مكافحة الفساد وتعز�ز النزاهة في البلدان " و ومكافحة الفساد

 .العر��ة" التا�ع لبرنامج األمم المّتحدة اإلنمائي

 حوار�ة مفتوحةحلقة  •
 

 15.30 – 12.45 الغداء
 

 17.30 -15.30  في الس�اق اإلقل�مي ودورهمنهج�ة "العمل الجماعي" ضد الفساد وأشكاله  الثالثة:الجلسة 

 یتخلله تمار�ن تطب�ق�ة عرض •

السیدة ران�ة عو�ضة مردیني، أستاذة محاضرة في "الجامعة االمیرك�ة في بیروت"، وعضو 

 ال فساد" –مجلس إدارة "الجمع�ة اللبنان�ة لتعز�ز الشفاف�ة 

 مناقشة عامة •

 

 2017مارس/آذار  31لجمعة، ا

 10.45 – 09.00 تطو�ر التشر�عات وت�س�ط اإلجراءات: الرا�عة الجلسة

 عرض تقد�مي •

 حلقة حوار�ة مفتوحة •
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 نموذًجا محتمًال لم�ادرة عمل جماعيحق الوصول إلى المعلومات  •
 

 11.00 – 10.45 إستراحة
 

 12.45 – 11.00 : إجراء رقا�ة مجتمع�ة الخامسة الجلسة

 عرض تقد�مي •

 حلقة حوار�ة مفتوحة •

  لم�ادرة عمل جماعي ا محتمًال األجهزة الرقاب�ة في آداء دورها نموذجً معاضدة  •
 

 13.30 – 12.45 الغداء
 

 15.15 – 13.30 : تنظ�م حمالت تدر�ب�ة وتوعو�ة الخامسة الجلسة

 عرض تقد�مي •

 حلقة حوار�ة مفتوحة •

 "جامعات ضد الفساد" نموذًجا محتمًال لم�ادرة عمل جماعي •
 

 15.30 – 15.15 إستراحة
 

 17.30 – 15.30 فاق عمل "المجموعة غیر الحكوم�ة"آالسادسة:  الجلسة

 2017خطة العمل للعام  •

 استراتیج�ة االتصال •

 عضو�ة المجموعة ومسائل تنظ�م�ة أخرى  •
 

*** 
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