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 ؟لشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفسادالمجموعة غير الحكومية في ا ما هي

 8020يوليو/تموز 82 بتاريخ في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفسادالمجموعة غير الحكومية  تأسست
 في مواجهةالدول العربية  دعملاألبرز  قليميةاإللية اآلبوصفها مكّوًنا مستقًًل من مكّونات هذه الشبكة التي ُتعدُّ 

الشبكة تضم . ولويات الوطنية واستنادًا للى المعايير العالمية واإلقليمية ذات الصلةاأل بما يتماشى مع، الفساد
السلطة و والسعودية جيبوتي و تونس و البحرين و  األردن يه اعربي   ابلدً  21من سلطة وطنية  32 تاريخهحتى العربية 

أما المجموعة غير . موريتانيا واليمنو المغرب و مصر و ليبيا و لبنان و قطر و اق ر العو السودان و الوطنية الفلسطينية 
من الجهات غير الحكومية ذات االختصاص  تمّكن متماسكة ومستقلةليجاد آلية  الحكومية فهي تسعى للى

ثراء الجهود الوطنية ذات الصلةو ، الشبكة هذه في أعمالالمشاركة الفاعلة  هذه تنمية قدرات بالمجموعة ُتعنى . ا 
الجهات لدعم تنفيذ اتّفاقّية األمم المّتحدة لمكافحة الفساد، وتنشيط الحوار بين الجهات الرسمّية والجهات غير 

ودعم مبادرات العمل الجماعّي والمشترك، وبناء جسور الّتواصل بين المنطقة العربّية والمناطق األخرى الحكومّية، 
عضوّية المجموعة مفتوحة لجهات المجتمع المدنّي . في مجال مكافحة الفساد تبادل الخبرات والتجارب لتعزيز

للمزيد من . الواردة في نظام عملهاي الشروط والقطاع الخاص واإلعًلم والجهات األكاديمّية والبحثّية التي تستوف
، يرجى زيارة الموقع ومجموعتها غير الحكومية الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد عنالمعلومات 

 . www.pogar.org/acinet اإللكتروني على العنوان
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 لمحة مختصرة عن اإلجتماع

في  ستثنائية األولىجلستها العامة اال الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفسادالمجوعة غير الحكومية في تعقد 
 الفسادلحكم القانون ومكافحة الدولي مركز البالتعاون مع ، 8028 آذار/مارس 82-82تاريخ ب الدوحة، دولة قطر،

برنامج األمم المّتحدة المشروع اإلقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية التابع لبدعم من و 
الجلسة العامة األولى التي انعقدت في فاس، المملكة المغربية، بتاريخ  ألعمالتعّد هذه الجلسة استكمااًل . اإلنمائي

مع المعّمق لتشاور لأعضاء اللجنة التأسيسية أمام  لتاحة المجاللى ، وتهدف ل8022ديسمبر /كانون األول 22
بشأن التحديات والفرص  في البلدان العربية زاهة ومكافحة الفسادعنية بتعزيز النجهات غير حكومية متعددة م

تشهد يتوقع ان كما  .8023-8028طة عمل المجموعة لفترة تمهيًدا إلقرار خالقائمة في هذه المجاالت، وذلك 
 .أمام الجهات الراغبة بذلك ةعضويالباب  فتح الجلسة في ختامها

 جدول األعمال

 8028 مارس / أذار 82في  األربعاء: اليوم األول

 20.00 – 00.00 التسجيل
 

 20.00 – 20.00 [ اإلفتتاحية الجلسة]

 اإلفتتاح  كلمات 

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

، الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفسادأبودرار، رئيس معالي السيد عبدالسًلم 
 ورئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، المملكة المغربية

 تقديم جدول األعمال 

حة الفساد وتعزيز النزاهة في مكاف"السيد أركان السبًلني، مدير المشروع اإلقليمي لـ 
 التابع لبرنامج األمم المّتحدة اإلنمائي" البلدان العربية

 

 8022 خالل المشاركونبها  مكافحة الفساد التي قامعرض جهود [ الجلسة األولى]
 وما بعد 8028في  ة الفرص والتحديات الماثلة أمامهمومناقش

 خليل جبارة، أستاذ محاضر في الجامعة االميركية في بيروت الدكتوريدير الجلسة 

20.00 – 28.00 
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 21.00 -28.00 (في الحي الثقافي كتارا) بدعوة من النيابة العام في دولة قطر غداءالحفل 
 

 21.00 -...21 8020-8028عمل خطة مقترحات عرض ومناقشة [ الجلسة الثانية]

مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة "السبًلني، مدير المشروع اإلقليمي لـ يقدم العرض السيد أركان 
 التابع لبرنامج األمم المّتحدة اإلنمائي" في البلدان العربية

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

 

  80.00  العشاء

 8028 مارس/ أذار 80في  الخميس: الثانياليوم 

األولويات المواضيعية التي جرى تبادل التجارب ووجهات النظر بشأن [ الثالثةالجلسة ]
 8020- 8028في خطة عمل  اعتمادها

00.00 – 22.00 

يدير المناقشة السيد عزالدين األصبحي، رئيس مركز التأهيل والتدريب لحقوق اإلنسان، 
 الجمهورية اليمنية

 

 28.00 – 22.00 إستراحة

 

 20.00 – 28.00 [ الختامية الجلسة]

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

 

  20.00 الغداء
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