اللقاء اإلقليمي الثاني
تحالف إقليمي لنساء ضد الفساد
برمانا ،الجمهورية اللبنانية
 26-25تموز  /يوليو 2022

مسودة البرنامج

لمحة مختصرة
يؤدي الفساد إلى تفاقم التمييز ضد المرأة ويعرقل قدرة النساء على الوصول إلى حقوقهن المدنية والسياسية
واالجتماعية واالقتصادية وهو ما ينعكس سلبا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة .بخبرة تمتد ألكثر من عشر سنوات
في دعم تنفيذ اإلصالحات المتعلقة بمكافحة الفساد في المنطقة العربية ،يعمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي عبر
برنامجه االقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية على التصدي للتمييز ضد النساء من خالل مواجهة
تحدي إنمائي مزدوج ،من جهة ،نظرا لتعرض مشاركة النساء في الشؤون العامة وصنع السياسات للتهميش ،ومن جهة
اخرى بإعتبار أن النساء أكثر عرض ًة ألنواع معينة من الفساد وتتأثرن بآثاره السلبية بشكل غير متناسب في العديد من
القطاعات بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم وممارسة األعمال.
ينظم المكتب اإلقليمي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي للدول العربية اللقاء الثاني للتحالف اإلقليمي للنساء ضد
الفساد الذي سيعقد في  26-25تموز/يوليو  2022في بلدة برمانا ،الجمهورية اللبنانية ،إضافة الى امكانية المشاركة
منصة  .Zoomيضم التحالف اإلقليمي الناشئ نساء تروجن لمبادرات مبتكرة ،من منظور جندري ،لدمج
عن ُبعد عبر ّ
النوع االجتماعي في إصالحات مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في المنطقة العربية ،بما في ذلك االستراتيجيات الوطنية
والقطاعية ذات الصلة.
سيضم اللقاء أكثر من عشرين امرأة عربية ناشطة في المنطقة تعملن ،الى جانب مناصبهن في الحكومة وقطاع
األعمال والمجتمع المدني واألوساط األكاديمية ،على قيادة الحوارات والمبادرات لتعزيز الشفافية والمساءلة والحوكمة
والتصدي للفساد .بغاية تأطير النقاش ،أعد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ورقة عمل حول االتجاهات العالمية واإلقليمية
المتعلقة بمكافحة الفساد من منظور النوع االجتماعي سيتم التداول حول محتواها في مستهل اللقاء .يلي ذلك عروض
تقديمية من قبل منظمات دولية حكومية وغير حكومية حول العالقة بين النوع االجتماعي والفساد ،كما سيتم عرض
تجارب عدد من دول العربية والتحديات الواقعية ذات الصلة والمتعلقة بالفساد التي تواجهها المنطقة .بناء عليه سيتم
التحضير لجلسة العمل التي سيديرها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لمراجعة ومناقشة مفهوم التحالف النسائي لمكافحة
الفساد والنزاهة في الدول العربية والتداول حول الخطوات القادمة في مسار نشاطه .
ينظم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي هذا اللقاء الثاني للتحالف اإلقليمي للنساء ضد الفساد في اطار مشروعه
اإلقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية الذي ينفذه بشراكة مع حكومة كندا .وسيعتمد البرنامج على
مخرجات هذا اللقاء لدعم النساء والجهات المعنية في تعميق المعارف حول األبعاد الجندرية للفساد وسبل معالجتها
بشكل أفضل مراعاة للنوع االجتماعي في وضع سياسات مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة.

الصفحة  1من 6

ستكون اللغات المستخدمة هي العربية واإلنجليزية مع توفير الترجمة الفورية .سيتم نشر وثائق ومواد أخرى من
اللقاء اإلقليمي على موقعنا على اإلنترنت.www.undp-aciac.org :

الصفحة  2من 6

جدول األعمال
ال ثنين 25 ،تموز /يوليو 2022

11:00-10:00

التسجيل

11:20-11:00

الجلسة الفتتاحية
كلمات رسمية
• الوزيرة نجال الرياشي ،مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية
• السيد أركان السبالني ،رئيس المستشارين الفنيين اإلقليمي لشؤون مكافحة الفساد
وتعزيز النزاهة ،المركز اإلقليمي لبرنامج األمم اإلنمائي في الدول العربية
•

13:00-11:20

الجلسة األولى :معالجة الفساد من منظور النوع الجتماعي في المنطقة العربية
الهدف :ستسلط هذه الجلسة الضوء على أهمية مناقشة العالقة بين الفساد والنوع االجتماعي
في المنطقة العربية .وستركز ورقة العمل التي سيتم عرضها على أهمية هذه المسألة ،التي لم
يتم فهمها ومعالجتها بشكل ٍ
كاف في جميع أنحاء العالم  ،بشكل خاص في المنطقة العربية.
في المناقشة التي ستتلو العرض  ،سيتبادل المشاركون وجهات النظر حول النزاهة وعدم
التمييز بين الجنسين كركائز أساسية للبنى السياسية واالقتصادية واالجتماعية في المنطقة.
ادارة النقاش
• الدكتورة سارة ديكس ،خبيرة رئيسة ،مركز برنامج األمم المتحدة اإلنمائي اإلقليمي للدول
العربية
عرض ورقة العمل
• السيدة نيكوال إيلرمان ،مستشارة رئيسة في الحوكمة والنوع اإلجتماعي ،مركز برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي اإلقليمي للدول العربية

الصفحة  3من 6

حلقة مناقشة
14:00-13:00

الغداء

15:45-14:00

الجلسة الثانية :وجهات نظر المنظمات الدولية حول الحوكمة والنوع الجتماعي
الهدف :ستعرض خالل هذه الجلسة منظمات دولية حكومية وغير حكومية مساهماتها في بحث
ومعالجة العالقة بين النوع االجتماعي والفساد .ستتبادل الحاضرات وجهات نظرهن وفهمهن
للموضوع باإلضافة إلى الخطوات التي اتخذنها أو يخططن لها لتعزيز التكامل بين المفهومين
بغاية تعزيز منظومة اتخاذ القرار واألطر القانونية ذات الصلة.
ادارة النقاش
• السيد أنور بن خليفة ،خبير رئيس في مكافحة الفساد ،مركز برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
اإلقليمي للدول العربية
العروض التقديمية
• مافارو كاسيبو  ،مساعد منع الجريمة والعدالة الجنائي ،مكتب األمم المتحدة المعني
بالمخدرات والجريمة
• الكسند ار دير  ،مستشارة السياسات في المرأة والسالم واألمن ،هيئة األمم المتحدة للمرأة
• السيدة نعيمة بن واكريم ،عضو المكتب التنفيذي لـ”منظمة الشفافية الدولية في المغرب"
مناقشة عامة

16:00-15:45

مالحظات ختامية
الثالثاء 26 ،تموز /يوليو 2022

11:00-10:00

التسجيل

الصفحة  4من 6

13:00-11:00

الجلسة الثالثة :تجارب من الدول العربية حول العالقة بين الفساد والنوع الجتماعي
الهدف :ستسلط هذه الجلسة الضوء على الشهادات الملموسة لفاعالت متميزات حول العالقة
التفاعلية بين الفساد والنوع االجتماعي وكيفية تأثرها بالواقع االقتصادي واالجتماعي والسياسي.
كما ستنظر في كيفية تأثير تباين المدركات والتجارب ألشكال الفساد المختلفة في أدوار وتجارب
فهما أفضل لتحديات النوع االجتماعي والفساد
الفئات االجتماعية المختلفة .ستتيح المناقشة ً
أيضا في الحاجة إلى تعزيز دعم إصالحات
التي تواجه المنطقة العربية .كما ستنظر الجلسة ً
مكافحة الفساد من منظور النوع االجتماعي.

ادارة النقاش
• السيدة حكيمة غري ،خبيرة في شؤون الحوكمة والنوع االجتماعي
عروض تجارب البلدان العربية
• الدكتورة نايلة شعبان ،عميدة كلية العلوم القانونية والسياسية واإلجتماعية ،جامعة قرطاج،
تونس
• الدكتورة عناية عزالدين ،نائب في البرلمان اللبناني ،رئيسة اللجنة البرلمانية للمرأة والطفل،
لبنان
• الدكتورة منال عبد الهادي ،مديرة عامة إلدارة البحوث والدراسات في هيئة النزاهة االتحادية،
العراق
• الدكتورة رانيا بدر ،نائب الرئيس رشيد للنزاهة والشفافية ،األردن
مناقشة عامة

14:00-13:00

الغداء

15:30-14:00

الجلسة الرابعة :جلسة عمل التحالف النسائي
الهدف :سيناقش التحالف النسائي لمكافحة الفساد والنزاهة في البلدان العربية ،وهو شبكة إقليمية
فريدة ملتزمة بتعميق الفهم للعالقة المتبادلة بين الفساد والنوع االجتماعي بشكل أفضل ،أفكا ار

الصفحة  5من 6

محددة يخطط للعمل عليها و سيتطرق لسبل تطوير سياسات ملموسة تطور من كفاءة وفعالية
استراتيجيات وآليات مكافحة الفساد تحقيقا لتنمية مستدامة للجميع.
اعتبارات بناء التحالف وكيفية ارتباطه بالمبادرات اإلقليمية األخرى لمكافحة الفساد
• السيد أركان السبالني ،رئيس المستشارين الفنيين اإلقليمي لشؤون مكافحة الفساد وتعزيز
النزاهة ،المركز اإلقليمي لبرنامج األمم اإلنمائي في الدول العربية
مجالت العمل المحتملة للتحالف
• السيدة نيكوال إيلرمان مستشارة رئيسة في الحوكمة والنوع اإلجتماعي ،المركز اإلقليمي
لبرنامج األمم اإلنمائي في الدول العربية
مناقشة عامة
16:00-15:30

مالحظات ختامية
***

الصفحة  6من 6

