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 لمحة عامة
من مختلف  مكافحة الفساد  النزاهة و تعزيز  في مجال    اتدات قياديّ سيّ اجتمعت    على مدى إثني عشر شهًرا،

العالقة   ، وتدارسن في أوجهمنطقة العربية بدعم مشترك من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وحكومة كندا ال  أنحاء
الممكنة بين جهود تعزيز  والتكامل  التآزر    مجاالت  نواستكشف  ، او ما ُيعرف بالنوع االجتماعي، الجنسانيةو بين الفساد  

 .المساواة بين الجنسين من ناحية أخرى تحقيق تمكين المرأة و جهود  من ناحية و في بلدانهم لفساد حة ا مكافالنزاهة و 

القياديات  هؤالء من  السيدات  يأتين  السياسي    اللواتي  العمل  والقضاء ومجتمع  مجاالت  المدنية  والخدمة 
الحفاظ على    فيعلى إنشاء منصة إقليمية تساعدهن  اتفقن    واإلعالم واألوساط األكاديمية  والمجتمع المدني  األعمال

 العربية.  البلدان مكافحة الفساد في  قياديات لتعزيز النزاهة و تحالف تحت عنوان:  أكثر الزخم الذي أوجدنه وتعميقه

ساد وتعزيز النزاهة على  إصالحات مكافحة الف  دعم  يه لتحالف اإلقليميهذا ا الغاية العامة من تشكيل  
بناء القدرات  التحالف إلى    يهدف بشكل أكثر تحديًدا،    .ويستجيب لها الفوارق الجنسانية  بشكل يراعي    جميع المستويات 

والمؤسسيّ الفرديّ  التشريعيّ اإلوتشجيع    ،ةة  والسياساتيّ صالحات  الصلةة  ذات  فيودعم    ،ة  وتنفيذ    أعضائه  تصميم 
والسيدات الناجحات في    الممارسات الجّيدة  تسليط الضوء علىعلى المستويين الوطني واالقليمي، و  رياديةمبادرات 

 .هذا المجال بوصفهن نماذًجا ُيقتدى به

  19يومّي  ا  م برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مؤتمًرا إقليمي  بدعم من حكومة كندا، ينظّ في هذا اإلطار، و 
  أعضائه تحالف اإلقليمي ودعم  ال إطالق  بغية  ،  المملكة األردنية الهاشميةعمان،  مدينة  في    2023  آذار/مارس  20و

نطاق  في   المصلحة    إشراك و   عملهنّ توسيع  وضعأصحاب  في  خط   اآلخرين  السنتين  وتنفيذ  خالل  للعمل  تهن 
ومشاركة بما  مشارك  المؤتمر ما ُيقارب المائةيشارك في هذا  ، تحالفلل  ات المؤسس إضافة الى السّيدات .  القادمتين 

والجهات الفساد  ومكافحة  النزاهة  هيئات  وممثالت عن  ممثلين  و   في ذلك  المرأة  المعنية بشؤون  وزارات  الالوطنية 
، ومنظمات غير حكومية، وجامعة في المنطقة  الدعم االجتماعيتوفير  الصحة والتعليم و المختصة في مجاالت  

 أكاديميين وباحثين وخبراء في المجاالت ذات الصلة. إضافة إلى  كاالت األمم المتحدة،  الدول العربية، وو 

أربعة اجتماعات إقليمية تحضيرية وثماني    خالصاتو   التي تّم اعدادها  العملأوراق  من  سلسلة    إلى  إستناًدا
المؤتمر االقليمي    وم يق  ،2022منذ شهر أبريل/نيسان  العراق واألردن ولبنان  كّل من  مشاورات وطنية ُعقدت في  

تتكامل فيما بينها لتثري هذا الحوار اإلقليمي الناشىء، وتخدم الجهود المنصّبة على  ة  رئيسيّ   مكّونات على ثالثة  
على    ومشاركة  مشارك  مائة أكثر من  تشجيع مع  ،  2024-2023  في فترة   للتحالف اإلقليميعمل  أول خطة    وضع

 هذه المنصة اإلقليمية الجديدة واالستفادة منها.  عملطرق للتواصل مع   استكشاف
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،  الجنسانية  والمسائلبين الفساد  والبيانات المتوفرة بشأن أوجه العالقة  األدلة    حولن األول  المكوّ   يتمحور
وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، ال سيما    2030  الخطة العالميةفي إطار    أو قضايا النوع االجتماعي،

المتعلق بالسالم والعدل والمؤسسات القوية،    السادس عشرالمتعلق بالمساواة بين الجنسين والهدف    مسالخاالهدف  
بما في ذلك من  وصناع السياسات    والمشّرعات  لمشرعين ثم النظر في تداعيات هذه العالقة وتأثيراتها على جهود ا

 جميع الدول العربية تقريًبا.  انضمت إليهاي تم والت  األمم المتحدة لمكافحة الفساد اتفاقيةتلك التي ُتبذل لتنفيذ 

استكشاف مدى مراعاة االعتبارات الجنسانية في االستراتيجيات الوطنية  فيتمحور حول    ن الثانيالمكوّ   أّما
تبادل الخبرات حول كيفية تطوير  مع تيسير  السابقة والحالية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في المنطقة العربية،  

المساواة  تحقيق  أة و في تمكين المر  ويسهم أكثر إلى هذه االعتبارات هذه االستراتيجيات في المستقبل بشكل يستجيب  
 بين الجنسين بناء على التجارب المقارنة في المنطقة وخارجها.

  بشأن على المستوى القطاعي  متخّصص  تشجيع نقاش  الذي يتمحور حول    ن الثالث المكوّ   يأتي بعد ذلك
رئيسية  قطاعات  في  النساء  على  الفساد  تأثير  االجتماعي،مثل    كيفية  والدعم  والتعليم  الصحية  وبشأن    الرعاية 

يمكن اعتمادها وتنفيذها للحد من هذا األثر ودعم الجهود المبذولة لتمكين  التي    المناسبة  قطاعيةالبرامج  السياسات و ال
 . المساواة بين الجنسين وتحقيق المرأة 

ُتسهم  أن  المؤتمر من    يتوّقع  هذا  المعتمدة  لمجموعات  تم العمل  الجلسات عامة وجلسات  الهيكلية  وازية 
تشاركية القة و مناقشات معمّ في تحفيز    والمشاركات  المشاركينأصغر من   قابلة  صياغات  ستنتاجات وتوصيات 

قليمي لدمج المنظور  إعداد دليل إأمور أخرى، إلى    جملة  ، من بينالفعلي على أرض الواقع، بشكل يساعد  للتنفيذ 
الفساد النزاهة ومكافحة  لتعزيز  الوطنية  االستراتيجيات  في  حيث  الجنساني  هذ   يتوّقع،  التحالف  يتبّنى  الدليل  أن  ا 

المعنية في الدول  ويتواصل مع ال الوطنية  منظمات والشبكات والمنصات اإلقليمية األخرى إضافة إلى السلطات 
 للتعريف به والتشجيع على االستفادة منه وتنفيذه مضامينه.   العربية

المشاركة إمكانية  شكل رسمي علًما ان  على المدعوين والمدعوات ب المشاركة في المؤتمر اإلقليمي    تقتصر
 العربية واإلنجليزية مع توفر الترجمة الفورية.   ماه تانالمستخدم ان. اللغتاافتراضي  و  متاحة حضوري ا 

التفصيلي   األعمال  مبّين  جدول  المؤتمر  نشر    ،أدناهليومّي  الموقع  الوثائق  وسيتّم  عبر  الصلة  ذات 
في غضون شهر واحد من اختتام أعمال المؤتمر. للحصول على معلومات     aciac.org-www.undp االلكتروني 

 . aciac@undp.orgعبر البريد االلكتروني على العنوان التالي   التواصل معناإضافية، يرجى  

 

 

http://www.undp-aciac.org/
mailto:aciac@undp.org
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 جدول األعمال 

 2023آذار /مارس 19 األحد،
 

 ]مغلقة[جلسة تحضيرية   10:15 – 09:00
لتعزيز النزاهة ومكافحة الفسياد في قيادات  "تحالف  ل  اتسي مؤسيّ السيّيدات التمكين    الهدف:

 ن ائل التنظيميية الداخليية بنياًء على أفكيارهسيييييييييييييي حول الم  البليدان العربيية" من إتميام النقياش
يتوّقع أن ُتسييييييييهم هذه  للمؤتمر اإلقليمي.  تحضيييييييييًرا    قمن بصييييييييياغتهاالتي    نوتوصييييييييياته

المقبلة  جلسيات المؤتمر وتوجيه الخطوات  الجلسية في إثراء النقاش الحاصيل في مختلف  
 .2024-2023اإلقليمي في فترة    صياغة أول خطة للتحالف  نحو

 

 وصول المشاركين والمشاركات والتسجيل 10:45 – 10:15
 

 الجلسة االفتتاحية العامة 11:30 – 10:45

جدول أعمال المؤتمر اإلقليمي،    واسيييتعراض  والمشييياركات الترحيب بالمشييياركين  الهدف:
"قياديات لتعزيز النزاهة ومكافحة الفسيييييييييييياد في تحالف  نطالق  الرسييييييييييييمي ال  اإلعالن  هيلي

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  من جانب  الرسيييييمية  االفتتاحية    كلماتالالبلدان العربية"، و 
 .والشركاء الرئيسيون في البلد المضيف والمجتمع اإلنمائي الدولي

 وعرض جدول األعمال ية ترحيب ةكلم • 

المركز أخصائية رئيسية في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد،  ،  الدكتورة سارة ديكس
 اإلقليمي لبرنامج األمم اإلنمائي في الدول العربية 

 في المنطقة العربية  لتعزيز النزاهة ومكافحة الفسادإطالق تحالف قياديات   •

ورئيسة لجنة المرأة والطفل  عضو مجلس النواب،    عناية عزالدين، معالي الدكتورة  
 لبنان ، التنمية اإلدارية سابًقا دولة لشؤون ال ووزيرة   ،النيابية

 فيديو قصير  •

 الرسميةفتتاحية  االكلمات  ال •
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مكافحة و   لتعزيز النزاهةأركان السبالني، رئيس المستشارين الفنيين اإلقليمي  السيد  
   الفساد، المركز اإلقليمي لبرنامج األمم اإلنمائي في الدول العربية

 ، األردن مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفسادعطوفة السيد مهند حجازي، رئيس 

 علي خان، سفير كندا لدى المملكة األردنية الهاشميةطارق سعادة السيد 
  

 استراحة 11:45 – 11:30
  

 2030العالمية    والخطة األولى: الفساد والجنسانيةالعامة الجلسة   13:30 – 11:45

العالقةحول  المتوّفرة    الدالئل   استعراض   الهدف: الفساد    أوجه  ما  الجنسانيةو بين  أو   ،
،  السبع عشرة  وأهداف التنمية المستدامة  2030خطة  في إطار    ُيعرف بالنوع االجتماعي،

المتعلق   السادس عشر المساواة بين الجنسين والهدف المتعلق ب الخامسوال سيما الهدف  
القوية،  ب والمؤسسات  والعدل  في  السالم  على  والتفكير  ذلك  وتأثيرات  جهود  تداعيات 

تفاقية األمم المتحدة  بما في ذلك من زاوية تنفيذ إوصناع السياسات  والمشّرعات  عين  المشرّ 
هذه الجلسة    توّفر أن    ُيتوّقع.  التي انضمت إليها جميع الدول العربية تقريًبا  لمكافحة الفساد

قيّ  صياغة  مة  رؤى  في  والبيانات  األدلة  الى  االستناد  كيفية  وسياسات  حول  تشريعات 
، كما ستوّفر إضاءات  بين الحكم الرشيد والمساواة بين الجنسينتحّقق التآزر والتكامل  

البحث  التي من شأنها  على أولويات  لمساندة    والبيانات الالزمة  األدلة  توسيع  األخرى 
 سات في المنطقة. اع السيانّ وص   والمشّرعات عينلمشرّ ا

 ة سالجل  ةرئيس • 

 ردن ، األالسابقة  لنقلاالسيدة لينا شبيب، وزيرة معالي 

 المتحدثون والمتحدثات  •

أستاذة  الدكتورة   بيثريك،  أكسفورد،  مجال  في    معاونةآنا  العامة، جامعة  السياسة 
 المملكة المتحدة

التنمية االقتصادية، جامعة الكوفة،    في مجال   حسن لطيف كاظم، أستاذ الدكتور  
 العراق 
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،  منع الجريمة والعدالة الجنائيةفي مجال  جينيفر سارفاري برادفورد، مسؤولة  السيدة  
 مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

 مناقشة  •
  

 الغداء 14:30 – 13:30
 

الجنساني  الثانية:  العامة  الجلسة     16:00 – 14:30 المنظور  إدماج  الوطنية  نحو  االستراتيجيات  في 
 مكافحة الفسادلتعزيز النزاهة و 

لتعزيز    الوطنية السابقة والحالية  ستراتيجياتاالاستكشاف األبعاد الجنسانية في    الهدف:
تبادل الخبرات حول كيفية تطوير  وتيسير  منطقة العربية  المكافحة الفساد في  و النزاهة  

المستقبل بشكل يستجيب   الجنسانية والمساهمة في   لالعتبارات هذه االستراتيجيات في 
و  المرأة  المنطقة  تحقيق  تمكين  في  المقارنة  التجارب  على  بناء  الجنسين  بين  المساواة 

الممكنة   األساليب والخيارات   مستفادة حول  ادروسً يتوّقع أن تنتج هذه الجلسة  .  وخارجها
الجنساني في االلتحسين   المنظور  النزاهة  ستراتيجيات  إدماج  لتعزيز  ومكافحة الوطنية 

 تطويرها وتنفيذها في أنحاء المنطقة. العمل على الفساد التي يتم 
 

 رئيسة الجلسة  •

دائرة البحوث والتخطيط، هيئة النزاهة    ة،عامال  ةمدير الالدكتورة منال عبد الهادي،  
 االتحادية، العراق 

 المتحدثات  •

سابقة لمركز االبتكار والتدريب في  المديرة  الخشاشنة، خبيرة مستقلة، و ال رنا  السيدة  
 ، األردنهيئة النزاهة ومكافحة الفساد

 فلسطين ، هيئة مكافحة الفسادمجلس  رئيسل مستشارة رئيسية، هرشا عمارنالسيدة 

آنا ليندا سوالنو، خبيرة مستقلة، والمديرة السابقة للشرطة االقتصادية المالية،  السيدة  
 العام، كولومبيا  النائب مكتب  ، والشرطة القضائية المتخصصة

 مناقشة  •
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 استراحة 16:15 – 16:00
  

 ( Aجلسات عمل متوازية ) 17:30 -16:15

  مصغرةثالث مجموعات    ضمن  والمشاركات  للمشاركينتفاعلية  ات  توفير مساح  :الهدف 
والمقاربات  تحديد المبادئ والمداخل  لالجلسة العامة الثانية    خالصاتلبناء على  بغية ا

  الوطنية لتعزيز   ستراتيجياتاال في  من أجل إدماج المنظور الجنساني    التي يمكن اعتمادها
واألهداف، والنتائج    األولويات، )على مستوى كّل من المضامين  النزاهة ومكافحة الفساد،  

والتنفيذ    االعداد )   والمسارات (  ألخ  المستهدفة، واألنشطة، وتخصيص الموارد، والمؤشرات، 
و  والتقييم  و والرصد  إلخ(.  التقرير  العمل  خالصات    ُتسهمأن    ُيتوّقع االتصال،  جلسات 

اركين ومشاركات  مش  وازية هذه، والتي سيتم اإلشراف عليها وتقديم تقارير عنها من قبلتالم
اختيارهم  بشأن  الدليل  صياغة  في  ،  سيتّم  في    يالجنسان  رالمنظو إدماج  اإلقليمي 

"قياديات لتعزيز  التحالف اإلقليمي    جانباعتماده من    يتمّ والذي ساالستراتيجيات المذكورة،  
" واستخدامه في جهود المناصرة والتواصل مع  العربيةالبلدان    النزاهة ومكافحة الفساد في

 المنظمات والشبكات والمنصات اإلقليمية والسلطات الوطنية المعنية في الدول العربية. 

 ات ميسرة الجلس • 

الُغّري،  حكيمة  اإلقليمي   السيدة  المركز  والجنسانية،  الحوكمة  شؤون  في  خبيرة 
 العربية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في الدول  

 عرض تقديمي في جلسة عامة •

 جامعة ماستريخت، هولندا ة في ميركل، باحث السيدة أورترون 

 ( A3و A2و  A1في غرف متوازية ) مصغرةمجموعات  ضمن   مناقشة •
 

 2023آذار /مارس 20اإلثنين، 
  

في قطاعات  لفساد  ا  ومكافحةتعزيز النزاهة  العمل على  الجلسة العامة الثالثة: نحو   10:30 – 09:00
 بعدسة جنسانية  رئيسية 

على المستوى القطاعي حول كيفية تأثير الفساد على  متخّصص  تشجيع نقاش  الهدف:  
في    وبحث  ، الرعاية الصحية والتعليم والدعم االجتماعيمثل    النساء في قطاعات رئيسية
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ال  ودعم  األثر  هذا  من  للحد  وتنفيذها  اعتمادها  يمكن  قطاعية  وبرامج  جهود  سياسات 
هذه الجلسة رؤى    ُتنتج أن    يتوّقع المساواة بين الجنسين.    وتحقيق المبذولة لتمكين المرأة  

الفساد على    كافحةتعزيز النزاهة ومسبل  حول    القائم  الحوار اإلقليميتعّزز  وتوصيات  
استجابة   أكثر  الصلة  ذات  القطاعية  والبرامج  السياسات  وجعل  القطاعي  المستوى 

 .ة او ما ُيعرف بالنوع االجتماعيلالعتبارات الجنساني

 رئيسة الجلسة  • 

الحماد،   أبرار   لعامةا  يئةھلا  في  قايةو لا  عاطلق  ة د لمساع ا  ةملعاا  ةنألمياالسيدة 
   تي و لكا،  ( ةزاھن)  د لفساا لمكافحة

 المتحدثون والمتحّدثات  •

شركة محدودة  حوكمة الصحة،  ل  الدوليةالدكتور مصطفى حنتر، مؤسس ورئيس  
 الواليات المتحدة األميركيةالمسؤولية،  

كبير السيدة   كيريا،  الفساد    ةمونيكا  مكافحة  موارد  مركز  البرامج،  ،  U4مستشاري 
 النرويج 

برنامج األخالقيات    ة فريق إدارة المعرفة والتعبئة ومدير   ة ل بواسون، رئيسيموري السيدة  
 اليونسكومنظمة التعليم، المعهد الدولي للتخطيط التربوي، قطاع والفساد في 

 لبنان  ة متخصصة في الشأن االقتصادي، وباحث ة رسل، صحفيمحاسن مُ السيدة 

 مناقشة   •
  

 استراحة   11:00 – 10:30
  

 ( Bجلسات عمل متوازية ) 12:30 -11:00

مصغرة  في ثالث مجموعات  والمشاركات  مشاركين  لل  توفير مساحات تفاعلية:  الهدف 
ا الثالثة  بغية  العامة  الجلسة  نتائج  على  بين  لبحث  لبناء  العالقة  الفساد  خصوصيات 

مبادئ  التحديد وثم    والدعم االجتماعي،الرعاية الصحية والتعليم  في قطاعات    والجنسانية
تصميم سياسات وبرامج قطاعية تخدم الغرض المزدوج  والمقاربات المناسبة ل  والمداخل

المساواة بين    وتحقيقمن جهة، وتمكين المرأة    مكافحة الفسادفي تعزيز النزاهة و   لمتمثلا
وازية هذه، والتي  تجلسات العمل الم   خالصات   توّفرأن    ُيتوّقعالجنسين من جهة أخرى.  
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مشاركين قبل  من  عنها  تقارير  وتقديم  عليها  اإلشراف  اختيارهم  يتم  سيتّم  ،  ومشاركات 
 . ةفي القطاعات الثالث والوطنية المقبلةبادرات اإلقليمية لحوارات والمل مرجًعا

 ة الجلسات ر ميسّ  • 

المركز   ، ومكافحة الفساد  الدكتورة سارة ديكس، أخصائية رئيسية في تعزيز النزاهة
 اإلقليمي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في الدول العربية  

 ( B3و B2و B1في غرف متوازية )  مصغرةمجموعات  ضمن نقاش  •
 

 استراحة 13:00 – 12:30
 

 الجلسة الختامية  14:00 – 13:00

العامة  الهدف: للجلسات  الرئيسية  النتائج  ومناقشة  العمل    المتعّددة   عرض  وجلسات 
توصلت اليها فعاليات  الموازية وتعزيز التفكير المشترك في االستنتاجات والتوصيات التي  

بهدف   اإلقليمي  فترة    عمل  أول خطة  المساهمة في وضعالمؤتمر  -2023للتحالف 
السبل التي يمكن من خاللها    ستكشافا على    والمشاركات  المشاركين  تشجيع و   2024

بين  فّعال ومفيد    المتعلقة بتحقيق ربط  الجهودر اإلقليمي لتعميق  البناء على هذا المؤتم
 والفساد في بلدانهم وعلى المستوى اإلقليمي المشترك. الجنسانية 

 ادارة النقاش   • 

مكافحة لتعزيز النزاهة و السيد أركان السبالني، رئيس المستشارين الفنيين اإلقليمي  
 األمم اإلنمائي في الدول العربيةالفساد، المركز اإلقليمي لبرنامج 

 والتوصيات  الخالصات •

مستشارالسيد   برو،  لشؤون    ة وزير ل  يرئيس  علي  لبنان،  ،  ةاإلداريالتنمية  الدولة 
 مكافحة الفساد تعزيز النزاهة و وعضو الشبكة العربية ل

 الهاشميةسيمون سنوكسيل، رئيس التعاون، سفارة كندا لدى المملكة األردنية  السيد 

، المركز  ومكافحة الفساد   شؤون الجنسانيةفي    ةيالسيدة نيكوال إيلرمان، مستشارة رئيس 
 اإلقليمي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في الدول العربية 
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*** 

 

 تعقيبات المشاركين والمشاركات •

   الختام  •

 احتفالية لوداع المشاركين والمشاركات وغداء  15:30 – 14:00
 

 


