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 لشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفسادالمجموعة غير الحكومية في ا لمحة مختصرة عن
لية اقإلييمية األبرز لدع  الدول العربية في مواجهة الفساد، بما ُتعدُّ الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد اآل

المجموعة  أعين عن تأسيس. يتماشى مع األولويات الوطنية واستنادًا إلى المعايير العالمية واقإلييمية ذات الصية
إلى جانب  تعمل المجموعة. هامن مكّونات كمكّون مستقل 7020يوليو/تموز 72 فيفي الشبكة غير الحكومية 

بيًدا عربيًّا هي األردن والبحرين وتونس  21من سيطة وطنية  32حتى اآلن يض  الحكومي الذي  الشبكة مكون
العراق ولطر ولبنان وليبيا ومصر والمغرب وموريتانيا وجيبوتي والسعودية والسيطة الوطنية الفيسطينية والسودان و 

يجهات غير الحكومية ذات ل متماسكة ومستقيةمشتركة و  أرضية انشاء المجموعة غير الحكومية إلى تسعى .واليمن
ثراء الجهود الوطنية ذات الصيةو ، الشبكة هذه في أعمالمن المشاركة الفاعية لتمكينه  االختصاص  ُتعنى . ا 
الحوار بين الجهات  المّتحدة لمكافحة الفساد، وتفعيل بتنمية لدرات هذه الجهات لدع  تنفيذ اّتفالّية األم المجموعة 

المشترك، وبناء جسور الّتواصل بين المنطقة ودع  مبادرات العمل الجماعّي الرسمّية والجهات غير الحكومّية، 
ان باب االنتساب الى . في مجال مكافحة الفساد العربّية والمناطق األخرى لتعزيز تبادل الخبرات والتجارب

لجهات المجتمع المدنّي والقطاع الخاص واقإعال  والجهات األكاديمّية والبحثّية التي تستوفي  المجموعة مفتوح
 الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد عنليمزيد من المعيومات . الشروط الواردة في نظا  عميها

 . www.pogar.org/acinet ، يرجى زيارة المولع اقإلكتروني عيى العنوانومجموعتها غير الحكومية
 

http://www.pogar.org/acinet
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 مقدمة
ورشة عمل إلييمية الفساد الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة المجموعة غير الحكومية في تعقد   

في السنوية التي اعتمدتها في ختا  اعمال الجيسة العامة االستثنائية األولى التي عقدت  هاتنفيذ خطة عمي لمتابعة
الذي يهدف الى  تحديًدا الثانيالخطة محور ورشة عيى ال تركز. 7027آذار /مارس 72-72تاريخ ب (لطر)الدوحة 
 توفير بغية مكافحة الفسادلت اقإختصاص بشأن أولويات مشتركة الحكومية ذاحوار إلييمي بين الجهات غير  رعاية
 . الوطنية ذات الصية ليجهود االصالحيةليمة مضافة  تقدي من ن هذه الجهات تمكّ  التيفة واالدوات المعر 

في البيدان  بدع  من المشروع االلييمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة ، التي تنظ ورشة العملتجمع   
 ومجتمع األعمالممثيين عن المجتمع المدني والجهات االكاديمية  لبرنامج األم  المتحدة االنمائي، التابع العربية

 الناشئة،والتحديات  والفرص ،آخر مستجدات أوضاع مكافحة الفساد في المنطقة العربيةث بحبغرض تمكينه  من 
أربعة  منالشةفرصة هامة لالورشة ستوفر باقإضافة إلى ذلك، . التي يبذلونها جهودالشأن ب المعيوماتوتبادل 
  :هيبية، و لمنع ومكافحة الفساد في البيدان العر  القائمةيجهود ذات أهمية خاصة بالنسبة ل مواضيع

  ن الفسادعإسترداد االموال المتأتية 
 حق الوصول إلى المعيومات  
 لفساد في أراضي وممتيكات الدولةا 
 منع إفالت مرتكبي الفساد من العقاب 

حيث تّ   2102 سنةمشاورات إلييمية عقدت خالل الربع األول من  إستناّدا إلىهذه المواضيع  اختيارت    
ن  ،أعضاء المجموعةعدد كبير من الحالية والمستقبيية لنشاطات الب الوثيق رتباطهاال إعطائها األولوية أشكال بوا 

عمل مماثية في  ورشالهامة عيى أن يت  طرحها في  مواضيعالعيًما أنه أثير عدد آخر من . متفاوتةودرجات 
 ، وبتبادلالورشة يوميبشكل تفاعيي عيى امتداد المختارة المواضيع ويتولع أن يقو  المشاركون بمنالشة  .المستقبل

تعزيز المشاركة  في ه س، مما يالمحددةالسيالات وفق بطريقة أكثر فعالية  معالجتها بشأن سبلار والخبرات األفك
 . مكافحة الفسادصالحات افي  ينغير حكوميال ألصحاب المصيحة الفعالة

بشأن ورأيها مجموعة التعبر عن مولف أربعة أوراق  وضعالى  الورشة تؤديسأمور أخرى،  جمية من بينو   
وذلك من  .من أصحاب المصيحة ةواسع لمروحةمشتركة عمل توفير أرضية  ومن ثّ  إلى، وضوعاتيةاألولويات الم

 إستناًدا إلى مناسبة يةح خيارات إصالحالتر او  ،د المخاطر المحتميةيتحدو ، ذات الصيةالمفاهي   توضيح خالل
و أجزاء منها، أو ، أمنطقةلاخصوصيات مع في الولت نفسه، بما يتوافق  معايير الدولية والتجارب المقارنة، ولكنال

ناشطين من   غيرهو  ،األوراق أعضاء المجموعة أن تمكن ومن المتولع .كيما كان األمر ممكًنا بعينهاان بيدحتى 
 .اعتمادها نحو والضغط صناع القرار في بيدانه  أما موالف واضحة  طرح من ،مكافحة الفساد

في نشاطاتها المستقبيية، وفي هذه األوراق الشبكة العربية المجموعة غير الحكومية في  ويتولع أن تستفيد  
شرعية  ذويمكانة أصحاب المصيحة الغير حكوميين كشركاء  ترسيخالتغيير والمساهمة في جهودها من أجل صنع 

نتقالوأصحاب حيول في نهج االصالح الوطني ال سيما في البيدان التي ألوى   .تمر بمراحل تحول وا 
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 جدول األعمال

 7107نوفمبر /تشرين الثاني 72الثالثاء في 

 10.91 – 10.11 التسجيل
 

 

 

 01.11 – 10.91  اإلفتتاحية الجلسة

 اإلفتتاح  ةكلم 

الدكتور عزمي الشعيبي، منسق المجموعة غير الحكومية في الشبكة العربية لتعزيز 
 النزاهة ومكافحة الفساد

  المجموعة الجددتقديم المشاركين واإلعالن عن أعضاء 
 

 

 

 01.91 – 01.11 إستراحة
 

 

 

 الجلسة األولى

 7107أوضاع مكافحة الفساد في المنطقة العربية وجهود الجهات غير الحكومية في 

بحث أبرز مستجدات جهود مكافحة الفساد في تمكين المشاركين من  :هدف الجلسة
تبادل المعيومات بشأن نشاطاته  و  المنبثقةالفرص والتحديات بما في ذلك  المنطقة العربية

النشاطات التي لد تفيد  والدروس المستفادة وااللتراحات المتعيقة 7027ذات الصية في 
 .المستقبيية

01.91 – 09.11 

 الجلسة مدير 

الدكتور عزمي الشعيبي، منسق المجموعة غير الحكومية في الشبكة العربية لتعزيز 
 النزاهة ومكافحة الفساد

 تقارير من أرض الواقع 
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 7027لـ بيدانه  ونشاطاته  بالفساد  آخر مستجدات مكافحةمداخالت المشاركين عن 

  ز النزاهة ومكافحة الفساد الشبكة العربية لتعزيالخاصة بتقرير وحدة الدعم اإلقليمية 

مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة "المشروع اقإلييمي لـ  ة ناتاشا سركيس، محيية فيالسيد
 التابع لبرنامج األم  المّتحدة اقإنمائي" في البيدان العربية

 جابات  ونقاش مفتوح أسئلة وا 
 

 

 

 00.11 – 09.11 الغداء
 

 

 

 الجلسة الثانية

 عن الفساد المتأتيةاسترداد األموال 

عيى  عن كثب التعرفو  ؛األموال المتأتية عن الفساد توضيح مفهو  استرداد :هدف الجلسة
كيفية تفاعيي بين المشاركين بشأن  حوار وتيسير عايير الدولية والممارسات الفضيى؛الم

ه  تمكينوفي الولت عينه  ،مساهمته  في تطوير جهود اصالحية ذات الصية في بيدانه 
 .بهذه االولوية الموضوعاتية الرأي والمولف الخاصةصياغة ورلة و بيورة  من

00.11- 03.91 

 الجلسة مدير 

 لمكافحة الفساد المنظمة العربية، العا  ميناال، خياط عامرالدكتور 

  مداخالت الخبراء 

 جامعة بيروت العربية، د كيية الحقوق والعيو  السياسيةعميالحداد، حفيظة الدكتورة 

 السيد طارق حداد، شريك، برايس وترهاوس كوبرز

 نقاش مفتوح 

 

 

 

 

 00.11 -03.91 إستراحة 
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 لثالثةا الجلسة

 الفساد في أراضي الدولة وممتلكاتها

تمكين و  راضي الدولة وممتيكاتهااادارة منالشة مفاهي  ومظاهر الفساد في  :هدف الجلسة
بشأن تحديد المخاطر ذات الصية والحيول الممكنة، وتسهيل منالشة تفاعيية بين المشاركين 

كيفية مساهمته  في تطوير جهود اصالحية ذات الصية في بيدانه  وفي الولت عينه 
 .الرأي والمولف الخاصة بهذه االولوية الموضوعاتيةصياغة ورلة و بيورة  ه  منتمكين

00.11 – 02.91 

  الجلسةمدير 

 أستاذ، جامعة اقإسكندريةالدكتور أحمد عاشور، 

  مداخالت الخبراء 

  عضو الهيئة الوطنية التونسية لمكافحة الفساد ،شعبان نائيةالدكتورة 

مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في "السيد أركان السبالني، مدير المشروع اقإلييمي لـ 
 التابع لبرنامج األم  المّتحدة اقإنمائي" البيدان العربية

 نقاش مفتوح 
 

 7107نوفمبر /تشرين الثاني 72األربعاء في 
 

 رابعة الالجلسة 

 المعلومات إلىصول و الحق 

عيى  بشكل أفضلالتعرف و  ؛توضيح مفهو  حق الوصول الى المعيومات : :هدف الجلسة
تفاعيي بين المشاركين بشأن  حوار وتيسير ؛المعايير الدولية والممارسات الفضيى

وفي الولت عينه  ،في تطوير جهود اصالحية ذات الصية في بيدانه المحتمية مساهمته  
 .الرأي والمولف الخاصة بهذه االولوية الموضوعاتيةصياغة ورلة و بيورة  ه  منتمكين

10.11 – 01.91 

 

 الجلسة مدير 

 صالح الغزالي، رئيس مجيس إدارة جمعية الشفافية الكويتيةالدكتور 
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 ت الخبراء مداخال 

 رئيس مركز الدراسات واالعال  االلتصاديمصطفى نصر، السيد 

 مدير الجمعية اليبنانية لتعزيز الشفافية، ربيع الشاعرالسيد 

 نقاش مفتوح 
 

 

 

 00.11 – 01.91 إستراحة
 

 

 

 الخامسة الجلسة

 منع إفالت مرتكبي الفساد من العقاب

السياسية  والبيئةتوضيح مفهو  اقإفالت من العقاب والعاللة مع الحصانات : هدف الجلسة
والتجارب المقارنة التي  عيى المعايير الدولية بشكل أعمقالتعرف و  ؛والقانونية والمؤسسية
 ته اتفاعيي بين المشاركين بشأن مساهم حوار وتيسير ؛ذلك الحد منيمكن أن تسه  في 

 ه  منتمكينوفي الولت عينه  ،في تطوير جهود اصالحية ذات الصية في بيدانه  المحتمية
 .الخاصة بهذه االولوية الموضوعاتيةالرأي والمولف صياغة ورلة و بيورة 

00.11 – 07.91 

 الجلسة مدير 

الشبكة العربية  ،منسق الهيئة االستشارية ليبحوث والدراسات ،صالح الجورشيالدكتور 
 ليمنظمات غير الحكومية ليتنمية

  مداخالت الخبراء 

جامعة بيروت ، كيية الحقوق والعيو  السياسية ،استاذ مساعد، اهلل عبداهللعبدالدكتور 
 العربية

ستشارات التنمية ،محا  رموز اساليالسيد   معهد ادراك لبحوث وا 

 نقاش مفتوح 
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 09.11 – 07.91 إستراحة
 

 

 

 الجلسة الختامية

 استخالص النتائج النهائية ورس  خارطة الطريق الى األما  بما في ذلك: هدف الجلسة
  .الخاصة بهذه االولوية الموضوعاتيةالرأي والموالف  اقور أصياغة و بيورة 

09.11 – 00.11 

 الخالصات  

 يقدمها عضو مختار من أعضاء المجموعة غير الحكومية

 مناقشة الخالصات 

 المالحظات الختامية 

الدكتور عزمي الشعيبي، منسق المجموعة غير الحكومية في الشبكة العربية لتعزيز 
 النزاهة ومكافحة الفساد

 

 

*** 

 


