
  

 
1 

 
 
 

 

 لمجموعة غير الحكومية ل   إقليميةورشة عمل 
 

 تعزيز الشفافية والمساءلة 
 نحو إرساء السالم والعدل والمؤسسات القوية 

 )الهدف السادس عشر للتنمية المستدامة( 
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 الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد المجموعة غير الحكومية في لمحة عن

الدول العربية ضّد    جهود  إقليمية تختّص في دعمآلية  أبرز    " الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد"ُتعدُّ  
الرسميين،   الشبكة  إضافة الى أعضاء  واإلقليمية ذات الصلة.  الدولية المعايير    وبما يتسق معاألولويات الوطنية  وفق    الفساد

ا عربيًّا  18من    وقضائية  رقابية  إدارية و وهيئة     وزارة    48  وهم  منظمة   28مؤّلفة من    "حكوميةمجموعة غير  "  الشبكة  تضمّ ،  بلد 
 تتيح تالقي   إقليمية  عربية  منصةأول ، مّما يجعلها  األكاديمي  والمجتمعمجتمع األعمال  و مدني  ال مجتمعال  مستقلة وفاعلة من

تعمل .  مكافحة الفساد تعزيز النزاهة و   في مجال  لتشاور والتعاون لوممنهج  بشكل دوري    حكوميةالحكومية وغير  ال جهات  ال
نظرائهم    ومعبينهم  فيما  تبادل المعلومات    وتقوم بتيسير  ،وتقديم المشورة  التدريب  عضائها من خاللأ تنمية قدرات    الشبكة على

سياسات مكافحة الفساد    لمراجعةأرضية مشتركة    العربية  في المنطقة  سائر المعنيين لو   لهمتوّفر  كما    في المنطقة والعالم، 
وترأسها حاليًّا هيئة النزاهة في جمهورية ،  برنامج األمم المّتحدة اإلنمائي وشركاء آخرين  من  بدعم الشبكة    تعمل  .وتطويرها

كم  يمكن  مزيد من المعلومات،لل   .الجمعّية البحرينية للشفافية  ممثل عن  "المجموعة غير الحكومية"يتولى تنسيق    العراق، فيما
 .  o@arabacinet.orginfالتواصل مع "وحدة الدعم اإلقليمية" على 

 

 

 مقدمة 

  2022ديسمبر/ كانون األول  في الجمهورية اللبنانية في الثامن عشر والتاسع عشر من    بلدة بيت مري تستضيف  
تعزيز  تحت عنوان "  "لشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفسادفي "ا  "الحكوميةالمجموعة غير  تنّظمها "ورشة عمل إقليمية  

ينعقد هذا اللقاء .  الشفافية والمساءلة نحو إرساء السالم والعدل والمؤسسات القوية )الهدف السادس عشر للتنمية المستدامة(
مع الوكالة الكورية للتعاون   شراكتهفي إطار    بدعم من المركز اإلقليمي لبرنامج األمم المّتحدة اإلنمائي في الدول العربية  الهام

من ممثلي المنظمات غير الحكومية في المجتمع المدني ومجتمع األعمال والمجتمع   أعضاء المجموعةه  يشارك في، و الدولي
 اب التجربة واالختصاص. خبراء من أصح  األكاديمي، إضافة الى

، تتقاطع فيما بينها لتعزيز دور المجموعة غير الحكومية  رئيسية  غايات تحقيق ثالث    الىاإلقليمية  تهدف ورشة العمل  
من أهداف  الهدف السادس عشر  ، وهو  تعزيز الشفافية والمساءلة نحو إرساء السالم والعدل والمؤسسات القويةوإسهامتها في  

 الصادرة عن األمم المتحدة.   2030الواردة في خطة   المستدامةلتنمية ا

في المنطقة  يتباحثوا في مستجدات الجهود المبذولة  كي    مشتركة ألعضاء المجموعةتوفير مساحة    يه  ىاألول  الغاية 
ر حكومية أحدث ما توصلت إليه جهودهم بوصفهم منظمات غي  بما في ذلكالعربية ألجل تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد،  

جلسة كاملة تبدأ بعرض عام مقارن، يقّدمه مدير الجلسة، حول أهم المتغيرات اإلقليمية تّم إفراد  ناشطة في هذا المجال.  
محّددة لتنظيم وتيسير تبادل  منّظم في إطار محاور نقاشية    بين المشاركينوالدولية ذات الصلة بالموضوع يليه حوار عام  

mailto:info@arabacinet.org


   

 

 
3 

المعلومات والمواقف واآلراء بطريقة تتيح التوّصل الى قراءة مشتركة بشأن هذه المحاور واستكشاف مكامن التشابه واالختالف  
، االصالحات التشريعيةو   ،الحريات العامةو   ،اإلرادة السياسية بشأنها على امتداد المنطقة. أما المحاور التي ستتم مناقشتها فهي  

 يقترحها المشاركون.  محاور أخرى  يةأ، إضافة الى  مبادرات المجتمع المدني، و ار والتجديد االبتك، و إنفاذ القانون و 

غير الحكومية ذات أولوية    أعضاء المجموعة  اعتبرها   ثمانية مجاالت محددة  الغاية الثانية هي التعمق في بحث 
وعات السلسلة الثانية ألوراق الموقف  كي تكون موض  بالنسبة للمنطقة العربية، واختاروها بناء على مشاورات معمقة مطولة

تحت عنوان "الشعب يريد ..." وتناولت أربعة  2015والرأي الصادرة عن المجموعة، وذلك بعد صدور السلسلة األولى عام 
الحصول على "...  ، و" حماية أمالك الدولة العامة من الفساد"...  ، و" منع اإلفالت من العقاب"...  مواضيع في حينها هي:  

تختلف منهجية العمل المشترك هذه المرة عن المرات .  "استعادة األموال المنهوبة الى الخارج"...  ، و" في المعلومات  الحق 
السابقة حيث سيتم اعتماد طريقة العصف الذهني في فرق عمل مصغرة إضافة الى العروض البحثية األولية والمناقشات  

 ورقة من أوراق الرأي والموقف في ضوء خبرات وتجارب أعضاء المجموعةالعامة بين المشاركين، وذلك لتحديد توّجهات كل  
 . غير الحكومية

الغاية الثالثة هي تمكين أعضاء المجموعة من معالجة مسائل تنظيمية وفق ما تقتضيه متطلبات ميثاق الشبكة  
الى   المجموعة، إضافة  ونظام عمل  الفساد  ومكافحة  النزاهة  لتعزيز  البيان  إالعربية  المجال لهم لالطالع على نص  تاحة 

بالتشاور معهم على هامش   تنقيحه بشكل الختامي، والذي ستجري صياغته  ثّم  انعقادها، ومن  العمل خالل يومي  ورشة 
 مشترك واعتماده بصيغة نهائية وتوزيعها على الشركاء واألطراف المعنيين ووسائل االعالم في المنطقة العربية.  

  تاريخ اختتام ورشة العملمن    أسبوع خالل  ُتنشر  الوثائق والصور  اللغة المستخدمة في اللقاء هي اللغة العربية.  
الذي سيتم اإلعالن عن " و الفسادالشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة  "   البوابة االلكترونية الخاصة بـعلى  اإلقليمية، وذلك  

 . من شهر ديسمبر / كانون األولعشر الجديدة في التاسع   اصيغته
 

 األعمال  جدول

 2022 كانون األول / ديسمبر 18، األحد

 09:30 – 09:00 [  افتتاحية ]جلسة

 افتتاحية كلمة  •

الموسوي  شرف  الحكومية،  الّسيد  غير  المجموعة  النزاهة  ،  منسق  لتعزيز  العربية  الشبكة 
 ، عضو مجلس إدارة الجمعية البحرينية للشفافيةومكافحة الفساد 



   

 

 
4 

 عرض جدول األعمال  •

الشبكة  ة ياسمين فضل هللا، مسؤولة البحوث والتنسيق في  السيد  الدعم اإلقليمية"،  "وحدة 
 العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 

 

في  [  األولى ]الجلسة   الفساد  ومكافحة  النزاهة  تعزيز  جهود  مستجدات  في  مشتركة  قراءة 
 ذات الصلة  في ضوء المتغيرات اإلقليمية والدولية المنطقة العربية

09:30 – 11:00 

 إدارة الجلسة  •

"وحدة الدعم اإلقليمية"، الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة    ممّثلالسيد أركان السبالني،  
 د الفسا

 مناقشة عامة   •

إنفاذ القانون / االبتكار    /  ة التشريعي  االصالحات  /الحريات العامة  اإلرادة السياسية /  
 أخرى   محاوروالتجديد / مبادرات المجتمع المدني / 

 

 11:30 – 11:00 استراحة
 

 13:30 – 11:30 أثر السياسات الوطنية لمكافحة الفساد   تعظيمنحو  [ الثانية ]الجلسة 

 إدارة الجلسة   •

ومكافحة الفساد، المركز اإلقليمي  هيثم ياسين، أخصائي في شؤون تعزيز النزاهة    الدكتور
 في الدول العربية  اإلنمائي لبرنامج األمم المتحدة 

   استراتيجيات مكافحة الفساد قياس جودة وفعالية  •

، جمهورية مصر  نزاهة األعمالمكافحة الفساد و   في مجالباحثة  السيدة بريهان عبد الغالي،  
 العربية 

 حماية المبلغين عن الفساد   •

 القاضي زياد أيوب، مجلس شورى الدولة، الجمهورية اللبنانية 

 فرق عمل مصغرة  •

 عرض خالصات فريق العمل المصغرة  •
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   14:30 – 13:30 الغداء
 

 16:30 – 14:30 دور السياسيين والمؤسسات المتخصصة في جدلية النزاهة والفساد [ الثالثة  ]الجلسة 

 إدارة الجلسة   •

، جامعة قرطاجب   جتماعيةإلعميدة كلية العلوم القانونية والسياسية واالدكتورة نايلة شعبان،  
 الجمهورية التونسية 

 النزاهة السياسية  •

 ، الجمهورية اللبنانية مجلس النواب غسان مخيبر، نائب سابق في السيد 

  ستقاللية هيئات مكافحة الفساد والهيئات الرقابيةا •

فوقرا،  السيد   لوحدة  ياسين  سابق  ومدير  العامة  والسياسيات  الحوكمة  شؤون  في  خبير 
 ، المملكة المغربية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتهاالسياسات في الهيئة الوطنية  

 فرق عمل مصغرة  •

 عرض خالصات فريق العمل المصغرة  •
 

 

 2022ديسمبر / كانون األول  19، اإلثنين

 11:00 – 09:00 الشفافية في إدارة المال العام والشأن العام [ الرابعة]الجلسة 

 إدارة الجلسة  •

أنور بن خليفة، أخصائي في شؤون تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، المركز اإلقليمي  السيد  
 في الدول العربية اإلنمائي لبرنامج األمم المتحدة 

 المعلومات  الحصول على  الحق في   •

، المملكة محام وباحث في مجال الحق في الحصول على المعلوماتيزن الشواقفة،  السيد  
 األردنية الهاشمية

 الشفافية في إدارة الموارد الطبيعية   •
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خبير في حوكمة الموارد الطبيعية والمنسق الوطني للشبكة  السيد شرف الدين اليعقوبي،  
 ، الجمهورية التونسيةالتونسية للشفافية في الطاقة والمناجم

 فرق عمل مصغرة  •

 عرض خالصات فريق العمل المصغرة  •
 

 11:30 – 11:00 ةاستراح
 

   13:30 – 11:30 كة العامة في الوقاية من الفساد ومكافحته ر المشا[  الخامسة جلسة ال]

 إدارة الجلسة   •

مشروع "مكافحة الفساد من أجل تعزيز الثقة بلبنان"، المكتب   ةمدير ، ناتاشا سركيسالسيدة 
 الوطني لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في لبنان 

   في صنع القرار والرقابة المجتمعية دور المجتمع المدني •

 في مجال الحوكمة، الجمهورية اللبنانية  وخبير  خليل جبارة، أكاديمي الدكتور

 لمساءلة االجتماعية على المستوى المحلي ا •

 فلسطين دولة ، خبير اقليمي في مجال المساءلة االجتماعيةمعتصم زايد،  السيد 

 فرق عمل مصغرة  •

 عرض خالصات فريق العمل المصغرة  •
 

 14:30 – 13:30 الغداء
  

 [ امية ت الخ  ةالجلس[

 الجلسة إدارة   •

النزاهة   لتعزيز  العربية  الشبكة  الحكومية،  غير  المجموعة  منسق  الموسوي،  شرف  الّسيد 
 ، عضو مجلس إدارة الجمعية البحرينية للشفافيةومكافحة الفساد 

 خاصة بالمجموعة غير الحكومية  شؤون تنظيمية  •

14:30 – 16:00 
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البوابة االلكترونية /    /  2024-2023العضوية / الفعالية / الترشح لدور المنسق لفترة  
 مسائل أخرى اإلعالم والتواصل / 

   غير الحكومية بيان المجموعة مناقشة وإقرار  •

ممّثل "وحدة الدعم اإلقليمية"، الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة  السيد أركان السبالني،  
 الفساد 

  

 *** 

 


