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 ورشة عمل إقليمّية 

المجموعة غير الحكومية في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة "
  "الفساد: آفاق التعاون في ضوء التجارب السابقة

 المملكة األردنية الهاشمية، عّمان
 2021 كانون األول/ديسمبر 9-10
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 المّتحدة اإلنمائي بدعم من برنامج األمم 



  

 
2 

 

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

  جهود   لية اإلقليمية األبرز التي تختّص في دعمال   " الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد" ُتعدُّ  
  واإلقليمية ذات الصلة.   الدوليةإلى المعايير    ًدااشى مع األولويات الوطنية واستنابما يتم  الفساد الدول العربية ضّد  

  الشبكة  تضمّ ،  بلًدا عربيًّا   18من    وقضائيةً رقابية  إدارية و وهيئًة    وزارةً   48  إضافة الى األعضاء الرسميين، وهم
وفاعلة من  28مؤّلفة من    "مجموعة غير حكومية"  والمجتمعمجتمع األعمال  و مدني  ال مجتمعال  منظمة مستقلة 

لتشاور  لبشكل دوري    حكوميةالحكومية وغير  الجهات  ال   تتيح تالقي  إقليمية   عربيةآلية  أول  ، مّما يجعلها  األكاديمي
النزاهة و   في مجال  والتعاون    التدريب   عضائها من خالل أ تنمية قدرات    تعمل الشبكة على .  مكافحة الفساد تعزيز 

سائر  ل و   لهمتوّفر  كما    نظرائهم في المنطقة والعالم،   ومعبينهم  فيما  تبادل المعلومات    وتقوم بتيسير  ،وتقديم المشورة
  من  بدعمالشبكة    تعمل  .وتطويرهاسياسات مكافحة الفساد    لمراجعةأرضية مشتركة    العربية  في المنطقة  المعنيين

يتولى تنسيق    وترأسها حاليًّا هيئة النزاهة في جمهورية العراق، فيما،  برنامج األمم المّتحدة اإلنمائي وشركاء آخرين
كم  يمكن  مزيد من المعلومات، لل   .الجمعّية البحرينية للشفافية من    السيد شرف الموسوي   "المجموعة غير الحكومية"

 .  o@arabacinet.orginfالتواصل مع "وحدة الدعم اإلقليمية" على 
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 مقدمة 

ورشة عمل إقليمية في    " لشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفسادا "في    "المجموعة غير الحكومية" تعقد  
بدعم من المركز   وذلك  ،2021ديسمبر/ كانون األول    10و  9المملكة األردنية الهاشمية بتاريخ    في  عّمان،مدينة  

في إطار مشروعه المشترك مع الوكالة الكورية للتعاون    اإلقليمي لبرنامج األمم المّتحدة اإلنمائي في الدول العربية 
من   أعضاء المجموعةحسب األحوال،   Zoomشكل حضورّي أو عن ُبعد عبر تطبيق  ب ، يشارك في اللقاء. الدولي

خبراء من   ممثلي المنظمات غير الحكومية في المجتمع المدني ومجتمع األعمال والمجتمع األكاديمي، إضافة الى 
 أصحاب التجربة واالختصاص. 

المباشر بشأن مستجدات عملهم في بلدانهم  فرصة التفاعل  ألعضاء المجموعة    اإلقليمية  ورشة العمل  تتيح 
المساعدة الفنية  ، وإمكانيات التعاون فيما بينهم، و المستقبلية  المختلفة، اضافة الى أنشطتهم ومبادراتهم ومشاريعهم 
الجهود    واقعاألعضاء بشأن    معارف  يرّكز اللقاء على تعميق  التي يمكن لـ "وحدة الدعم اإلقليمية" أن توفرها لهم.

  ، الهدف السادس عشر من اهداف التنمية المستدامة المتعلق بـ "السالم والعدل والمؤسسات القوية"  ولة لتحقيقالمبذ
  ومقتضيات العمل على بنوده ال سّيما تلك التي ُتعنى بها الشبكة العربية. ُيبنى على ذلك حوار بين األعضاء حول 

في ختام اللقاء،  .  العام المقبل   خالل  ها المجموعةالتي ستصدر   ذات الصلة  نطاق ومضمون أوراق الرأي والموقف
لتباحث في التحضيرات الخاصة بالدورة التاسعة لمؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم  يتّم تخصيص جلسة ل 

وسبل    (2021ديسمبر / كانون األول    17-13المّتحدة لمكافحة الفساد )شرم الشيخ، جمهورية مصر العربية،  
 المحفل الدولي لتدعيم جهود اإلصالح ذات الصلة المبذولة في المنطقة العربية.  االستفادة من هذا

قبل التاريخ    مدعوين الذين يؤكدون حضورهم بتزويد ال  2021ديسمبر / كانون األول    6في    المنظمون   يقوم 
ستجري مناقشتها خالل ورشة العمل اإلقليمية،  وكذلك الوثائق التي  ،  Zoomعلى منصة    المشاركةرابط  ب   المذكور

 مع اإلشارة الى ان اللغة المستخدمة في ورشة العمل اإلقليمية هي اللغة العربية. 
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 األعمال  جدول

 2021 كانون األول / ديسمبر 9، الخميس

 10:00 – 09:30 [  افتتاحية ]جلسة

 كلمة افتتاحّية  •

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

 عرض جدول األعمال  •

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

 

 12:00 – 10:00 عرض الجهود والخطط المستقبلية وطلبات الدعم ذات الصلة [ األولى]الجلسة 

 وض  عر  •

 عن عدد مختار من أعضاء "المجموعة غير الحكومية"وممثالت ممثلون 

 مناقشة مفتوحة  •
 

 15.00 – 12:00 الغداء  /  استراحة
 

الفساد بالشراكة مع المركز اإلقليمي  االحتفاء باليوم الدولي لمكافحة  [  خاصة  ]جلسة
 لبرنامج األمم المّتحدة اإلنمائي في الدول العربية. 

15.00 – 16.30 

 

 

 2021ديسمبر / كانون األول  10الجمعة، 

أوراق  من أهداف التنمية المستدامة والسلسة الثانية من    16الهدف  [  الثانية  ]الجلسة 
   لمجموعة غير الحكومية ل  الرأي والموقف

09:30 – 11:30 
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 في المنطقة العربية ومقتضيات تحقيقه  16هدف التنمية المستدامة  واقع  •

"وحدة الدعم اإلقليمية"، الشبكة العربية لتعزيز النزاهة    مستشار ،  أنور بن خليفةالسيد  
 . ومكافحة الفساد 

   الموقفالّرأي و   ستذكار السلسلة األولى من أوراقا •

االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة  الدكتور عزمي الشعيبي، مستشار مجلس إدارة 
 . أمان، فلسطين –

 نطاق ومضمون السلسة الثانية من أوراق الرأي والموقف   •

الّسيد شرف الموسوي، منسق المجموعة غير الحكومية، الشبكة العربية لتعزيز النزاهة  
 . مجلس إدارة الجمعية البحرينية للشفافية مستشار، ومكافحة الفساد 

 مناقشة مفتوحة  •
 

 17:30 – 11:30 / الغداء  استراحة
 

األمم  [  الثالثة ]الجلسة   الدول األطراف في اتفاقية  التاسعة لمؤتمر  تحضيرات الدورة 
 المّتحدة لمكافحة الفساد 

17:30 – 19:00 

 وأبرز فعاليات دورته التاسعة   عرض جدول أعمال المؤتمر  •

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

 مناقشة مقترح خطة المجموعة غير الحكومية  •

لتعزيز   العربية  الشبكة  الحكومية،  غير  المجموعة  منسق  الموسوي،  شرف  الّسيد 
 مجلس إدارة الجمعية البحرينية للشفافية.  مستشار، النزاهة ومكافحة الفساد 
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