ورشة العمل اإلقليمية حول

تنمية قدرات العمل الجماعي غيرالحكومي
لتعزيزالنزاهة ومكافحة الفساد في املنطقة العربية
الحمامات ،الجمهورية التونسية
 20-18سبتمبر  /أيلول 2019

البرنامج
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ملحة عن "املجموعة غيرالحكومية" في "الشبكة العربية لتعزيزالنزاهة ومكافحة الفساد"
تأسست "املجموعة غير الحكومية" بتاريخ  27يوليو/تموز  2010على شكل مكون مستقل من مكونات
ُ
"الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد" التي تعد اآللية اإلقليمية األبرز لتنمية القدرات وتبادل
املعلومات وتطوير السياسات في هذا املجال ،بما يتفق مع األولويات الوطنية واملعايير الدولية واإلقليمية
ذات الصلة .تعمل "املجموعة" على توفير أرضية مناسبة لتمكين الجهات غير الحكومية ذات االختصاص،
كي تضطلع بمسؤولياتها في هذا اإلطار ،وذلك من خالل تنمية قدراتها الفنية وتوفير الدعم ملبادرتها وتيسير
الحوار في ما بينها ومع الجهات الرسمية والنظراء في املنطقة العربية والعالم .عضوية "املجموعة" مفتوحة
لألطراف غير الحكومية املستقلة التي تنتمي إلى املجتمع املدني ومجتمعي االعمال واالكاديميا ،والتي تستوفي
ً
الشروط الواردة في "نظام العمل" ،وهي تضم ًّ
عضوا ،وينسق أعمالها رئيس جمعية الشفافية
حاليا 26
البحرينية ،السيد شرف املوسوي بمساندة "وحدة الدعم اإلقليمية" الخاصة بالشبكة.
ً
ً
ً
ُيذكر إن الشبكة العربية تضم في مجملها ،إضافة إلى "املجموعة غير الحكومية" 47 ،وزارة وهيئة حكومية
ً
وقضائية من ً 18
بلدا ًّ
عربيا هي األردن والبحرين والجزائر وجزر القمر وتونس وجيبوتي وفلسطين والسعودية
ً
والسودان والعراق وقطر والكويت ولبنان وليبيا ومصر واملغرب وموريتانيا واليمن ،فضال عن عضوين
مراقبين من البرازيل وماليزيا مما يجعلها أول آلية عربية إقليمية متخصصة تتيح تالقي مختلف األطراف
املعنيين في هذا املجال بشكل دوري للتشاور والتعاون في املسائل ذات االهتمام املشترك.
للمزيد من املعلومات ،يرجى اإلتصال بنا على .info@arabacinet.org

مقدمة
تعقد "املجموعة غير الحكومية" في "الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد" ورشة عمل
إقليمية في الحمامات ،الجمهورية التونسية بتاريخ  20-18سبتمبر  ،2019بدعم من املركز اإلقليمي لبرنامج
ً
عضوا من أعضاء "املجموعة" وضيوف
االمم املتحدة اإلنمائي في منطقة الدول العربية ،ويشارك فيها 18
مختارين من الخبراء والناشطين في هذا املجال.
يهدف اللقاء الى توفير مساحة متخصصة للمشاركين كي يطلعوا على أبرز مستجدات "الشبكة
ً
ً
خصوصا ،ويناقشوا الجهود املبذولة لتعزيز النزاهة ومكافحة
عموما و"املجموعة غير الحكومية"
العربية"
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الفساد على الصعيدين اإلقليمي والوطني في املنطقة العربية ،بغية استكشاف مكامن قوتها وضعفها وتحديد
أولويات خطة عمل "املجموعة غير الحكومية" لفترة .2022-2020
يتركز النقاش بشكل خاص على سلسلة من املواضيع ذات األولوية ،وهي ( )1أوجه التكامل بين دور
"املجموعة" والخطة العاملية  2030بشأن أهداف التنمية وسبل إستثمار هذا التكامل في عمل "املجموعة"
وأعضائها ،و( )2وضع الحق في الوصول الى املعلومات في املنطقة العربية وسبل تعزيزه ،و( )3إشراك القطاع
الخاص في إرساء مبادئ وممارسات النزاهة ،و( )4سبل تمكين الشباب وحشد قدراتهم في مواجهة الفساد.
باإلضافة الى ما تقدم ،توفر ورشة العمل اإلقليمية الفرصة للمشاركين كي يثيروا أية مواضيع أخرى للتدارس
ً
بشأن إدراجها في خطة العمل أو تخصيص جهود أخرى للتعامل معها مستقبال.

جدول األعمال
األربعاء 18 ،سبتمبر/ايلول 2019
 11.00 – 09.00الجلسة األولى
•

مستجدات "الشبكة العربية لتعزيزالنزاهة ومكافحة الفساد"
السيد أركان السبالني ،مسؤول "وحدة الدعم اإلقليمية" في "الشبكة العربية
لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد" ،ومدير املشروع اإلقليمي لـ "مكافحة الفساد
وتعزيز النزاهة في البلدان العربية" ،برنامج األمم املتحدة اإلنمائي

•

أوضاع "املجموعة غيرالحكومية"
السيد شرف املوسوي ،رئيس جمعية الشفافية البحرينية ،ومنسق "املجموعة غير
الحكومية" في "الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد"

•

حوارمفتوح

 11.30 – 11.00إستراحة
 13.30 – 11.30الجلسة الثانية
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• قراءة مشتركة في واقع النزاهة ومكافحة الفساد في املنطقة العربية
السيد أنور بن خليفة ،مستشار إقليمي ملكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان
العربية ،برنامج األمم املتحدة اإلنمائي
 14,30 – 13,30الغداء
17,45 -14.30

الجلسة الثالثة
• متابعة القراءة مشتركة في واقع النزاهة ومكافحة الفساد في املنطقة العربية
السيد أنور بن خليفة ،مستشار إقليمي ملكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان
العربية ،برنامج األمم املتحدة اإلنمائي
• السودان :آفاق التعاون في ضوء املستجدات امليدانية
الدكتورة نازك الهاشمي ،أستاذة جامعية ومديرة اإلمتثال في البنك السوداني
الفرنس ي
• حوارمفتوح

الخميس 19 ،سبتمبر/ايلول 2019
 11,00 – 09.00الجلسة الرابعة
• أوجه التكامل بين دور "املجموعة" والخطة العاملية  2030بشأن أهداف التنمية
وسبل إستثمارهذا التكامل في عمل "املجموعة" وأعضائها
السيد مجدي أبو زيد ،املدير التنفيذي ،ائتالف من أجل النزاهة واملساءلة (أمان)،
فلسطين
السيد جمال الصالح ،منظمة رشيد للنزاهة والشفافية ،األردن
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• حوارمفتوح
 11،15 – 11,00إستراحة
 13,00 – 11,15الجلسة الخامسة
• الحق في الوصول الى املعلومات في املنطقة العربية وسبل تعزيزه
السيد أسعد ذبيان ،املدير التنفيذي ،مبادرة غربال ،لبنان
السيد محمد مسكاوي ،الشبكة املغربية لحماية املال العام
• حوارمفتوح
 14,00 – 13,00الغداء
 16,00 – 14,00الجلسة السادسة
• إشراك القطاع الخاص في إرساء مبادئ وممارسات النزاهة
السيدة رانية عويضة مارديني ،أستاذ محاضر في الجامعة األمريكية في بيروت
السيد مجدي حسن ،املعهد العربي لرؤساء املؤسسات ،تونس
• حوارمفتوح
16,15 – 16,00
 17,30 – 16,15الجلسة السابعة
• سبل تمكين الشباب وحشد قدراتهم في مواجهة الفساد
السيدة هيلدا عجيالت ،املديرة التنفيذية ،مركز الشفافية األردني
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السيد جوليان كورسون ،املدير التنفيذي ،الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية
• حوارمفتوح

الجمعة 20 ،سبتمبر/ايلول 2019
12,00 – 9,15

الجلسة الثامنة
• مكونات خطة عمل "املجموعة غيرالحكومية" ()2020-2022
السيد شرف املوسوي ،رئيس جمعية الشفافية البحرينية ،ومنسق "املجموعة غير
الحكومية" في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
• نحو استراتيجية إقليمية جديدة للعمل الجماعي غير الحكومي في مجال تعزيز
النزاهة ومكافحة الفساد
• السيد أركان السبالني ،مسؤول "وحدة الدعم اإلقليمية" في "الشبكة العربية لتعزيز
النزاهة ومكافحة الفساد" ومدير املشروع اإلقليمي لـ "مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة
في البلدان العربية" التابع لبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي
• حوارمفتوح
• خالصات
***
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