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  وصف مختصر  المكان والزمان  النشاط

اإلجتماع الرابع لمجتمع  .1

الممارسين في مجال مكافحة 

 منطقة العربيةالالفساد في 

"المنطقة العربية بعد سنة 

: قضايا وآفاق التعاون 2011

  في مجال مكافحة الفساد"

الرباط، المملكة 
  المغربية

7 -8 
حزيران/يونيو 

2011  

مناقشة تداعيات التطورات الجارية في المنطقة العربية على دور برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في دعم جهود مكافحة الغاية: 
  المشاركين على كيفية دعم تقييمات ذاتية أكثر تشاركية لتنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد.الفساد؛ وتدريب 

نظراء وطنيون مختارون يمثلون جهات حكومية  ؛في البلدان العربية برنامج األمم المتحدة اإلنمائيمكاتب  ن عنممثلو  المشاركون:
  ت مانحة ومنظمات إقليمية ودولية.خبراء مستقلون؛ وممثلون عن جهاو وغير حكومية؛ 

  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. المنظمون:

حوار الجهات المعنية  .2

 تفعيل نحوالمتعددة "

 مكافحة بشأن االلتزامات

 الشفافية: الممارسة في الفساد

  "القانون وسيادة والشراكة

الرباط، المملكة 
  المغربية

9 -10 
حزيران/يونيو 

2011  

تأمين أرضية مشتركة لمختلف األطراف المعنيين من البلدان العربية وبلدان منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية وبلدان أخرى الغاية: 
العربية واالستجابات الممكنة من المنظار األوسع لمفهوم لتبادل وجهات النظر بشأن تحديات مكافحة الفساد المستجدة في المنطقة 

وٕاثراء المناقشات المقبلة في الدورة الرابعة لمؤتمر الدول األطراف في ؛ ذات الصلة إدارة الحكم باإلستفادة من التجارب المقارنة
  .اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد

من البلدان العربية وبلدان منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية كبار ميون موظفون رسميون كبار وخبراء غير حكو  المشاركون:
  خبراء مستقلون؛ وممثلون عن جهات مانحة ومنظمات إقليمية ودولية.وبلدان أخرى؛ و 

  المتحدة اإلنمائي.برنامج األمم وزارة تحديث القطاع العام في المملكة المغربية، ومنظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية و  المنظمون:

المؤتمر اإلقليمي "تقديم  .3

الخدمات العامة في البلدان 

العربية: مخاطر الفساد وسبل 

  "المعالجة

قمرت، الجمهورية 
  التونسية

29-30 
أيلول/سبتمبر 

2011  

يز على ثالث إقليمي تشاركي بشأن مخاطر الفساد في تقديم الخدمات العامة في البلدان العربية، مع الترك إطالق حوارالغاية: 
  وأكثر شموًال من ذلك. من خالل استجابات ذات طابع قطاعي معالجتهاقطاعات رئيسة (الصحة والمياه والتعليم) وسبل 

 المدني في جيبوتي ومصر والعراق واألردن والسلطة الوطنية الفلسطينيةمكافحة الفساد والمجتمع  كبار ممثلي سلطات المشاركون:
  وممثلون عن جهات مانحة ومنظمات إقليمية ودولية.وممثلون عن قطاع االعمال؛ وخبراء مستقلون؛  ؛وتونس واليمن

  .حكومة الجمهورية التونسيةبالتعاون مع الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد و  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي المنظمون:
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إجتماع تشاوري للدول  .4

الموقعة على المشروع 

اإلقليمي لـ "مكافحة الفساد 

وتعزيز النزاهة في البلدان 

  العربية"

مراكش، المملكة 
  المغربية

تشرين  27
األول/أكتوبر 

2011  

بما في ذلك النشاطات اإلقليمية والوطنية، ومجاالت التكامل  2012خالل سنة  اإلقليمي المشروعمناقشة مسار تنفيذ الغاية: 
  والتعاضد مع مبادرات أخرى؛ واالتفاق على مكونات لخطط عمل خاصة بكل بلد.

مكاتب برنامج األمم المتحدة  مثل به مرتبطةأطراف  وممثلون عن المشروع، حكومات الدول الموقعة علىكبار ممثلي  المشاركون:
  .عو اإلنمائي في البلدان المعنية، والشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ومجموعتها غير الحكومية، وشركاء المشر 

  .المملكة المغربيةبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالتعاون مع الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وحكومة  المنظمون:

المؤتمر السنوي الثالث  .5

للشبكة العربية لتعزيز النزاهة 

كافحة الفساد "بناء الجسور مو 

بين سلطات مكافحة الفساد 

والمجتمع في البلدان العربية: 

تشاركية لمستقبل آليات 

  مشترك"

الرباط، المملكة 
  المغربية

كانون  8- 6
 ديسمبر/األول

2011  

من خالل تحديد التحديات ذات الصلة في النص والواقع،  في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد 13دعم تنفيذ المادة الغاية: 
ة لتعزيز النزاهة الشبكة العربيد عملي بشأن االستجابات الممكنة. تعقد وتبادل الممارسات الجيدة والدروس المستفادة، وبلورة إرشا

وتحدد التوجهات المستقبلية وسبل  2011-2010ومكافحة الفساد الى جانب المؤتمر اجتماعها العام لتراجع تقدم العمل خالل سنة 
  تعزيز جهود مكافحة الفساد على المستويين اإلقليمي والدولي.

موظفون رسميون كبار وخبراء غير ة ومجموعتها غير الحكومية؛ الشبكة العربيعن الجهات المنضمة الى  ممثلون المشاركون:
  ؛ وخبراء مستقلون؛ وممثلون عن جهات مانحة ومنظمات إقليمية ودولية.شريكةمن البلدان العربية وبلدان كبار حكوميون 

  .وحكومة المملكة المغربية برنامج األمم المتحدة اإلنمائية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بدعم من الشبكة العربي المنظمون:

  


