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 5 من 1 الصفحة

 لمحة عامة

العربية اإلجتماع اإلقليمي الثالث لنساء    في الدولاإلقليمي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي    المركزينظم  
،  عمانمدينة االجتماع في   ينعقد  بالشراكة مع حكومة كندا. وذلك النزاهة ومكافحة الفسادتعزيز  في مجال قياديات 

ية  السياس في    قياديات، وتشارك فيه سيدات  2022تشرين الثاني    /نوفمبر   8و  7  تاريخفي    ،المملكة االردنية الهاشمية
المنظمات االقليمية والدولية المعنية،  من    خبراء  والعمل األكاديمي وممارسة االعمال إضافة الىالمدني    والمجتمع 
 .مكافحة الفسادل وطنية  استراتيجيات بوضع وتنفيذ ن  و معني ن و رئيسين و ومسؤول

ورقة   انطالًقا منوذلك    ، ستراتيجيات مكافحة الفسادفي إ  جنسانيةالبعاد  األسبل إدماج  االجتماع    يبحث
التي أعدها   المتحدة اإلنمائيالعمل  األمم  الشأن  برنامج    الفوارق   مراعاة   مدى  خالله  اتالمشارك  تناقش.  في هذا 

  اشراك المرأة نطقة العربية ومدى  المعتمدة في االستراتيجيات ذات الصلة في المالسياسات والتدابير  في    الجنسانية
 ا.  احتياجاتها وتطلعاتهب واألخذ فيها

المنظور    بشأن قيمة إدماج  األفكار واألدلة والبراهين المناقشات المشتركة تبادل    تتيح ا،  تحديدً   أكثر بشكل  
واضح    إدراج دور، بما في ذلك  وأفضل السبل الى تحقيق ذلك  في االستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد  الجنساني

يمّكن ذلك المشاركات من  تطوير وتطبيق ورصد هذه االستراتيجيات.   مسارات  اهتماماتها فيللمرأة وضمان األخذ ب
  المتباينة  والتجاربا للتصورات  اهتمامً قد أولت الجهود المبذولة في دول المنطقة حتى تاريخه    كانت  إذاحديد ما  ت

أكثر استعدادًا الستكشاف مناهج    اتالمشارك  يجعل ذلكبشأن النزاهة والفساد. ُيَتّوقع أن    جنسانيبعد  البالمتعلقة  
الى باإلضافة  المرأة،  الحتياجات  تستجيب  نزاهة  أنظمة  لبناء  اعتبارات    ملموسة  لتعميم  الجيدة  النوع  الممارسات 

 .في سياسات وبرامج اإلصالح ذات الصلة الجنساني

ها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي نقطة انطالق لهذه المناقشات المشتركة  العملُتقدم ورقة    ، وهي التي أعدَّ
 العمل ُمكّملة لورقة ، وتأتي للدراسة مثلةأكتركز على استراتيجيات مكافحة الفساد الحالية في االردن ولبنان والعراق 

ها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي حول العالقة بين الفساد   ة أو ما يعرف أيضا بالنوع  الجنسانيو األولى التي أعدَّ
 . الدائر في هذا الشأنالحوار اإلقليمي   جديدة إلثراء  حيث تشكل الورقة الجديدة خطوة ،  االجتماعي

دعم النساء وأصحاب المصلحة  من  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  ُمخرجات هذا االجتماع االقليمي    تمّكن
  ةالجنسانيفوارق  التشجيع المقاربات التي تراعي  و ومعالجتها بشكل أفضل،  للفساد    الجنسانيةاألبعاد    للنظر فياآلخرين  

 .إلصالحات ذات الصلة في سياق االستراتيجيات الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد في ا

وثائق ومواد    ُتنشرالعربية واإلنجليزية مع توفير الترجمة الفورية.  تان في االجتماع هما  المستخدم  ن اتاللغ
    . aciac.org-www.undpاإللكتروني  أخرى من اللقاء اإلقليمي على موقعنا

http://www.undp-aciac.org/


   

 

 5 من 2 الصفحة

 جدول األعمال 

 2022نوفمبر   / تشرين الثاني  7االثنين 
 

 حفل استقبال وتعارف  10:30 – 09:30
 

الدول  في اسةتراتيجيا  ماافحة الفسةاد في    الجنسةاني المنظور  إدماجالجلسةة األول::   12:30 –10:30
 العربية

  المنظورتستذكر هذه الجلسة نتائج االجتماع اإلقليمي الثاني حول الروابط بين  الهدف:  
في ا المنظور  ه  إدماج  ساااااااابل فيتفكير المشااااااااترك  وتتيح المجال للوالفساااااااااد    الجنساااااااااني

التي  العمل اإلساااااااتراتيجيات الوطنية لمكافحة الفسااااااااد في البلدان العربية بناًء على ورقة 
أعادهاا برناامج األمم المتحاادة اإلنمااائي لهااذا الغرل. تركز النقاااشاااااااااااااااات على أمثلااة من 

بلدان   على تأمالت أوساااااع حول االساااااتراتيجيات من  مع االنفتاحاألردن ولبنان والعراق،  
 أخرى.

 ية كلمة ترحيب • 

المركز   ، ومكافحة الفساد  أخصائية في مجال تعزيز النزاهةسارة ديكس،  الدكتورة  
 اإلقليمي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في الدول العربية 

 إدارة النقاش  •

حكيمة   الحوكمة  الالسيدة  شؤون  في  خبيرة  اإلقليمي   ،ةالجنساني و ُغّري،  المركز 
 الدول العربية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في 

 تقديمي   عرض •

في   رئيسة  مستشارة  إيلرمان،  نيكوال  المركز ،  والجنسانية الحوكمة  شؤون  السيدة 
 اإلقليمي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في الدول العربية 

 مناقشة مفتوحة  •
  

 الغداء 13:30 – 12:30
  

 



   

 

 5 من 3 الصفحة

تعزيز    مجال  للمظور الجنساني فيالجزء األول: السياسا  الُمراعية    -  الجلسة الثانية 15:00 – 13:30
 ومحاربته  الفساد  من النزاهة والوقاية

ُتَمكن هذه الجلسة من عرل وتحليل سلسلة خيارات من السياسات الُمقَترحة  الهدف:  
  للمنظورمراعاة    الممكن دمجها في االستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد لجعلها أكثر

لمساواة بين الجنسين. تستمزج النقاشات وجهات نظر  في اتعزيز مساهمتها  لو  الجنساني
بخصوص الفرص والتحديات في ما يتعلق بمناصرة دمج هذه السياسات في    اتالمشارك

المستهدفة لهذه  االستراتيجيات الحالية والمستقبلية، وكيف يمكن أن تؤثر على النتائج  
 في السياق المحدد لمنطقة الدول العربية.  جنسانيال  منظورالمن االستراتيجيات 

 إدارة النقاش  • 

المركز   ، ومكافحة الفساد  أخصائية في مجال تعزيز النزاهةالدكتورة سارة ديكس،  
 اإلقليمي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في الدول العربية  

 عرض تقديمي  •

في   رئيسة  مستشارة  إيلرمان،  نيكوال  المركز ،  والجنسانية الحوكمة  شؤون  السيدة 
 اإلقليمي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في الدول العربية 

 مناقشة مفتوحة  •
  

 استراحة   15:30 – 15:00
  

الثانية 17:00 – 15:30 الثاني:    -  الجلسة  الُمراعية    الجزء  مجال  السياسا   في  الجنساني  للمظور 
 ومحاربته  الفساد من تعزيز النزاهة والوقاية

نتائج    الهدف: على  وأثرها  المقترحة  للسياسات  المشترك  التحليل  الجلسة  هذه  تواصل 
في الدول العربية، كما   الجنسانيمنظور  الاالستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد من  

المشارك تبادل وجهات نظره  اتُتمكن  متابعة  لمناصرة    نمن  والتحديات  الفرص  حول 
 دمج مثل هذه السياسات في االستراتيجيات الحالية والمستقبلية.

 إدارة النقاش  • 



   

 

 5 من 4 الصفحة

السيد أركان السبالني، رئيس المستشارين الفنيين اإلقليمي لشؤون مكافحة الفساد  
 وتعزيز النزاهة، المركز اإلقليمي لبرنامج األمم اإلنمائي في الدول العربية  

 عرض تقديمي  •

في   رئيسة  مستشارة  إيلرمان،  نيكوال  المركز ،  والجنسانية الحوكمة  شؤون  السيدة 
 األمم المتحدة اإلنمائي في الدول العربية اإلقليمي لبرنامج 

 مناقشة مفتوحة  •
 

 2022تشرين الثاني  /نوفمبر  8 الثالثاء
  

 الجلسة الثالثة: تنفيذ االستراتيجيا  الوطنية لماافحة الفساد وأثرها عل: المرأة  11:00 – 09:00

الدول العربية من تقديم أحدث    عن الجهات المعنية في  : ُتَمّكن هذه الجلسة ممثلينالهدف 
الفساد و  الوطنية لمكافحة  استراتيجياتهم  تنفيذ  التي كيفال النتائج حول  نتائجها    تساهم  ية 

الُمحققة في المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، مع تبادل وجهات نظرهم حول كيفية  
 . اومستقبليً  احاليً في الحسبان   الجنساني  منظورالتعزيز أخذ  

 إدارة النقاش  • 

السيد أركان السبالني، رئيس المستشارين الفنيين اإلقليمي لشؤون مكافحة الفساد  
 وتعزيز النزاهة، المركز اإلقليمي لبرنامج األمم اإلنمائي في الدول العربية

 عروض تقديمية  •

رنا   الفسادعن  ة  ممثل،  خشاشنةالسيدة  ومكافحة  النزاهة  األردنية  ،  هيئة  المملكة 
 الهاشمية 

السيد علي برو، ممثل عن مكتب وزيرة الدولة لشؤون التنمية اإلداري، الجمهورية 
 اللبنانية 

 ممثل عن العراق 
  

 استراحة   11:30 – 11:00
  



   

 

 5 من 5 الصفحة

*** 

 الجلسة الرابعة: الخالصا   13:30 – 11:30

في   المتعددينألطراف الفاعلة  ابين  للتعاون  الجلسة توصيات محددة  هذه تبلورالهدف: 
تطوير وتنفيذ سياسات وتدابير من شأنها أن تعزز نتائج االستراتيجيات الوطنية    سبيل

لمكافحة الفساد، ويكون لها اثر ايجابي قابل للقياس على المساواة بين الجنسين وتمكين  
 . في المنطقة العربية المرأة 

 إدارة النقاش  • 

حكيمة   الحوكمة  الالسيدة  شؤون  في  خبيرة  اإلقليمي ،  والجنسانيةُغّري،  المركز 
 لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في الدول العربية 

 مناقشة مفتوحة  •

 مالحظا  ختامية  •

السيد أركان السبالني، رئيس المستشارين الفنيين اإلقليمي لشؤون مكافحة الفساد  
 األمم اإلنمائي في الدول العربيةوتعزيز النزاهة، المركز اإلقليمي لبرنامج  

 

 الغداء  13:30


