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 4  من 1 الصفحة

 مقدمة 

يؤدي الفساد إلى تفاقم التمييز ضد المرأة ويعرقل قدرة النساء على الوصول إلى حقوقهن المدنية والسياسية  
ا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. بخبرة تمتد ألكثر من عشر سنوات  ينعكس سلب    مماواالجتماعية واالقتصادية  

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي عبر   يسعىمنطقة العربية،  في دعم تنفيذ اإلصالحات المتعلقة بمكافحة الفساد في ال
التصدي للتمييز ضد    الى المساهمة في جهود برنامجه االقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية  

العام    إدارة الشأنمشاركة النساء في  أولى، يحّد الفساد من    من جهة  .النساء من خالل مواجهة تحدي إنمائي مزدوج
يؤثر على حياتهن    ثانية، ومن جهة  والمال العام واالنخراط الفاعل في المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية

الفساد  الخاصة نظر ا ألنهن   العديد من    مع الرجال  بشكل غير متناسبوتتأثرن به  عرضة  ألنواع معينة من  في 
 تعليم وممارسة األعمال.الرعاية الصحية والمجاالت القطاعات بما في ذلك 

أواصر العالقة بين الفساد والنوع االجتماعي وسبل    بهدف تمكين صاحبات المصلحة الرئيسية من بحث
جندري  منظور  من  الفساد  مكافحة  إصالحات  اإلنمائي،  تعزيز  المتحدة  األمم  برنامج  مشروعه  ينظم  اطار  في   ،

البلدان العربية وبدعم من حكومة كندا، سلسلة من اللقاءات اإلقليمية  اإلقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في  
  27في   وذلك   األردن"   من  رؤى   للفساد:  الجندرية  األبعاد" بعنوان، ومن ضمنها هذا اللقاء التشاوري الوطني  والوطنية

 .  المملكة األردنية الهاشمية ، عمانمدينة في  2022أيلول 

سيدات   اللقاء  العام    أردنياتيجمع  القطاعين  في  قيادية  مناصب  توّلين  أن  لهن  سبق  أو  حاليا  يتولين 
أواصر العالقة بين الفساد والنوع االجتماعي وسبل   بحثوالخاص وفي المجتمعين المدني واألكاديمي وذلك بهدف  

المتحدة    تعزيز إصالحات مكافحة الفساد من منظور جندري. يستند النقاش الى ورقة عمل أعّدها برنامج األمم 
اإلنمائي حول الموضوع مسلط ا الضوء على سلسلة من القضايا األساسية ذات الصلة، ويتضّمن استعراضا لشهادات  

تأثير الفساد على  عدد من المشاركات بشأن الموضوع من وجهة نظرهن وانطالقا من تجربتهن حيث يستكشفن  
المجتمعية من ناحية،  الواقع االقتصادي واالجتماعي وا الفئات  بالرجال وباقي  للنساء في األردن مقارنة  لسياسي 

 ودور الشفافية والمساءلة والنزاهة في تعزيز دور المرأة وفرصها في مختلف المجاالت. 

في دراسة   ألطراف الفاعلةابقية  و لدعم النساء    اللقاءهذا    مخرجاتمن  برنامج على اإلستفادة  ال  سيعمل
  صالحات اإلالتي تراعي الفوارق بين الجنسين في    المناهجوتعزيز   للفساد ومعالجتها على نحو أفضل  الجندريةاألبعاد  
العربية واإلنجليزية    تاناللغ   ومحاربته على المستويين اإلقليمي والوطني. تستخدم في اللقاءالفساد    بالوقاية من  المتعلقة

 . aciac.org-www.undpتم نشر وثائق ومواد أخرى من االجتماع على موقعنا: ي ، و مع توفر الترجمة الفورية

 

file:///C:/Users/Anthony/Documents/Women%20Alliance/Lebanon%20national%2027%20July%202022/www.undp-aciac.org
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 األعمال  جدول

 2022أيلول  27، الثالثاء 
 

 الجلسة اإلفتتاحية  09:30 – 09:00

 تمهيدية مالحظات   

 د األردنية عضو مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفسا ،  عطوفة السيد مصطفى الرواشدة  •

كافحة الفساد وتعزيز  الفنيين اإلقليميين لممستشارين  الالسيد أركان السبالني، رئيس   •
 لدول العربية  في ا برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ل اإلقليمي  مركزالالنزاهة، 

  

 تعزيز الحوكمة من خالل مكافحة الفساد والمساواة بين الجنسين   الجلسة األولى: 11:00 – 09:30

،  للعالقة بين الفساد والنوع االجتماعي الفهم السائد حالياتبحث هذه الجلسة في  :الهدف 
 عمل على أساس ورقة  األردنمناقشة أهمية هذا الموضوع في  وتتيح للمشاركات فرصة 

توضح االهتمامات المحددة فيما يتعلق بمكافحة الفساد والمساواة بين الجنسين في البلدان  
الذي انعقد  قليمي  اإل  اللقاء  خرج بها المالحظات األولية التي  على أساس  العربية، وكذلك  

بتاريخ   لبنان  تعزيز  2022تموز    25في  على  العمل  أهمية  من    النزاهة  بشأن  والحد 
الجنسين   بين  واالقتصادية    للبنى  تين أساسي   نيركيزتباعتبارهما  التمييز  السياسية 

 واالجتماعية في المنطقة. 

 ادارة النقاش  

برنامج  ل  المركز االقليمي،  في مجال مكافحة الفساد   خبيرة رئيسة  ، سارة ديكسالسيدة   •
 في الدول العربية األمم المتحدة اإلنمائي 

 اإلقليمية   العملعرض ورقة   •

المشروع  السيدة   اإلجتماعي،  والنوع  الحوكمة  في  رئيسة  مستشارة  إيلرمان،  نيكوال 
اإلقليمي لـمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية، برنامج األمم المتحدة  

 اإلنمائي 
  

  استراحة 11:30 – 11:00
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الجلسة الثانية: وجهات نظر حول العالقة بمكافحة الفساد والمساواة بين الجنسين في   13:00 – 11:30
 ( ألول)الجزء ا   األردن

من خالل التركيز على    النقاش الدائر في الجلسة السابقة  هذه الجلسة  تستكمل :الهدف 
تحديد مدى وكيفية تأثرها  و تمكين المرأة تعنى ب  رئيسية  بعة مجاالتمن أر   مجالين آخرين

تناول  المجاالن هما العمل في الوظيفة العامة وممارسة األعمال التجارية حيث ت بالفساد.  
تقدم مالحظات تمهيدية حول القضايا  ف  سيدة من أصحاب التجربة واالختصاص  مجالكل  

الخبرات واآلراء    مع تبادل  حول ما تّم تقديمهالحاضرات    يتبع ذلك نقاش بين المطروحة  
جهود مكافحة  الربط بين   لتعزيز  التي توصي بها المشاركات  حول الممارسات الجيدة  

 األردن في المجالين المذكورين. الفساد والمساواة بين الجنسين في 

 دارة النقاش إ 

حكيمة   • ا غرّ الالسيدة  والنوع  الحوكمة  شؤون  في  خبيرة  المشروع  ،  جتماعيإلي، 
لـمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية، برنامج األمم المتحدة  اإلقليمي  
 اإلنمائي 

 الوظيفة العامة  النساء في على الفساد    أثر

 األمينة العامة للجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة السيدة مها علي،  •

 النساء في ممارسة األعمال الفساد على   أثر

 خبيرة في شؤون القانون واإلستدامة وحوكمة الشركاتالسيدة معالي قاسم خضر،   •
  

 الغداء 14:00 – 13:00
  ج

وجهات نظر حول العالقة بمكافحة الفساد والمساواة بين الجنسين في    جلسة الثانية:ال 15:30 – 14:00
 ( لثاني )الجزء ا   األردن

تمكين المرأة  تعنى ب   رئيسية  تتناول هذه الجلسة أول مجالين من أربعة مجاالت  الهدف:
المجاالن هما العمل السياسي واالستفادة من الخدمات  تحديد مدى وكيفية تأثرها بالفساد.  و 

ت  حيث  كل  االجتماعية  واالختصاص  مجالتناول  التجربة  أصحاب  من  تقدم  ف  سيدة 
حول ما تّم  الحاضرات    يتبع ذلك نقاش بينوحة  مالحظات تمهيدية حول القضايا المطر 

التي توصي بها المشاركات مع تبادل الخبرات واآلراء حول الممارسات الجيدة    تقديمه
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*** 
 

األردن في المجالين  جهود مكافحة الفساد والمساواة بين الجنسين في  الربط بين    لتعزيز
 المذكورين. 

 دارة النقاش إ 

حكيمة   • في  غرّ الالسيدة  خبيرة  ا ي،  والنوع  الحوكمة  المشروع  ،  جتماعيإلشؤون 
اإلقليمي لـمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية، برنامج األمم المتحدة  

 اإلنمائي 

 ي السياس المجال النساء في على الفساد    أثر

 األردن،  جتماعيةلتنمية اإلالسيدة ريم أبو حسان، وزيرة سابقة ل  •

 االجتماعية  النساء الى الخدمات أثر الفساد على وصول 

 األردن( ، )الشفافية الدولية  رشيد منظمة ل المديرة التنفيذيةعبير مدانات، السيدة  •
  

 الجلسة الختامية  16:00 – 15:30

كافحة الفساد وتعزيز  الفنيين اإلقليميين لممستشارين  الالسيد أركان السبالني، رئيس   • 
 لدول العربيةفي ا برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ل اإلقليمي  مركزالالنزاهة، 

  

 


