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I. لمحة عامة 

موجة تسببت بها  مرحلةي هو  ،من تاريخها الحديثأكثر من عامين منذ أن دخلت المنطقة العربية أحدث مرحلة  مرلقد  .1
 وأشكال بأساليب كان ذلك يتم نوإ  من التحوالت السياسية التي ما زالت تؤثر على الحياة اليومية في جميع أنحاء المنطقة،

تحمل   أنهاالإقراطي، و صالحات الحكم الديمبفرص فريدة لدفع إ شبعةمتبدو لكن هذه المرحلة، وعلى الرغم من انها  .مختلفة
من لكن يدة على المنطقة، دأن هذه االصالحات ليست ج وصحيحٌ . ض هذا الدفعتحديات متعددة الجوانب يمكن أن تقو أيضًا 

وذلك من أجل تحسين االستجابة لخصوصيات الوضع  ها،تمادعاوأدوات جديدة و  مقاربات اسةر دالواضح أن هناك حاجة ل
وعلى  ،التركيز على تمكين الفئات المهمشةبفي صنع القرار، اهير جمى أهمية تعزيز مشاركة اليلفت االنتباه إل الجديد الذي

على المستوى  ةً صا، وخوفعال عادلٍ  على نحوٍ تقديم الخدمات العامة للمواطنين  ٕالى أهمية، و نساءالشباب وال األخص فئتي
ركيز على هذه الجوانب في تال أنه سبب لعدمعلى نظر إلى وجود الفساد ـيمكن أن يُ و . مراكز المدن الرئيسيةالمحلي خارج 

 . سواء الماضي ونتيجة له على حدٍ 

الفساد ، وضعت شعوب المنطقة لمزيد من الحرياتواالعدالة االجتماعية  نحو تحقيقالدعوة المدوية  جانب ٕالىو  ،بالفعلو  .2
قضية ت الحكومات لذلك وضع ونتيجةً . على األقل في معظم البلدان العربية ،المعلنة قائمة شكاواهابشكل واضح على رأس 

بفضل  ،المجتمع المدني تحركو . للتحوالت التي جاءت وليدةً  الحكومات تلك اصةً خة أولوياتها، و الئحالفساد في أعلى مكافحة 
وقد بدأ الكثير من شركاء . نحو المزيد من االنخراط في هذا المجال ،اآلخذ في االتساع نسبياً  حرية التعبير والحركة ءفضا

ويمكن للمرء بكل تأكيد أن يلحظ تغييرًا كبيرًا في . صالح ذات الصلةفي دعم جهود اإل أكثر فعاليةً  رٍ ادو أبأداء  أيضاً  التنمية
يرى  مع ذلك،و . ضدها تساع نطاق المشاركةتراف بمشكلة الفساد ومدى االمواقف والتصرفات في المنطقة فيما يتعلق باالع

التي ملموسة النتائج حتى اآلن لل إال أن هناك افتقارٌ  ها،تحقيقزات التي تم على الرغم من بعض المنجو الكثير من الناس أنه 
 .يستطيع المواطنون أن يشعروا بها في حياتهم اليومية

لتحقيق المزيد من  شعوبالعربية ضغطًا متزايدًا من الن على االصالح في الدول و ي الوقت، سيواجه القائمومع مض .3
وسيتطلب ذلك نهجًا متكامًال واسع النطاق ال يتعامل فقط مع الفساد بعد حدوثه، بل . سادالنتائج الملموسة بشأن مواجهة الف

تركيز على تعزيز هذا النهج على الأيضًا  ذلك  سيتطلبكما . وتعزيز ثقة المواطن في الدولة ،ًا إلى منع حدوثهيسعى أيض
أخرى،  وسيتطلب ذلك، من بين أمورٍ . ر من غيرهاالفساد أكثالمواطنون ببها  يشعرالمجاالت التي حيث المستوى المحلي، 

ويعد هذا النهج في . انتقاًال حاسمًا بشكل أكبر نحو تعزيز الشفافية وتمكين المواطنين من خالل آليات المساءلة االجتماعية
، تدعو 10ففي المادة  .دولة عربية 18التزم بتطبيقها الواقع جزءًا ال يتجزأ من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي 

في أما . تمكين وصول المواطنين إلى المعلومات بشكل أفضل إلى وكذلك ،إجراءات إلبالغ الناساالتفاقية الحكومات إلى تبني 
 .إلى زيادة دور المجتمع في منع الفساد ومكافحته عبر عدد من اإلجراءات المختلفة و االتفاقيةدعفت، 13المادة 

فحة الفساد مكامجال تقديم المساعدة للدول العربية في فيما يتعلق ب طليعةالفي م المتحدة اإلنمائي برنامج األم ال يزال .4
وتشمل األمثلة على ذلك . تعزيز الحكم الديمقراطيلوسع األ هدو جه ضمن، وذلك وبأشكال وصيغ متعددةفي السنوات األخيرة 

عمليات التقييم بيقها، وتطوير قدرات أجهزة مكافحة الفساد، ودعم المساعدة في صياغة استراتيجيات وطنية لمكافحة الفساد وتط
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، وتمكين منظمات المجتمع المدني، وتعزيز المهارات الفنية الذاتي التشاركية التي أقرتها اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد
. مكافحة الفسادب المتعلقة صالحاتاإلشامل حول السياسات التي تتناول للموظفين الحكوميين، وخلق فضاءات مفتوحة لحوار 

مكافحة الفساد في  مجال مساعدة فيتقديم الل مصدرًا أساسياً في كونه  من المرجح أن يستمر برنامج األمم المتحدة اإلنمائيو 
د مكافحة توفير منتدى على المستوى اإلقليمي والوطني لتعزيز جهو  في هذاتالسنوات القادمة، وفي الوقت  خاللالمنطقة العربية 

خرون، ومنهم مكتب األمم اآلالفنية  اتف التي يروج لها شركاء التنمية ومزودو المساعداالفساد األخرى الثنائية ومتعددة األطر 
مكافحة الفساد " بـ المتمثل برنامج األمم المتحدة اإلنمائيل اإلقليمي مشروعالبفضل  ، وذلكالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

الممارسين مجتمع لو  (COs) الوطنيةمكاتبه بفضل المشاركة المتزايدة باضطراد ل، و (ACIAC) "اهة في الدول العربيةوتعزيز النز 
  .(CoP) الفساد ةمكافحل

 

II. التركيز المواضيعي 

، وأنه ال يقتصر ولكن بدرجات مختلفة وعلى الرغم من حقيقة أن الفساد موجود في الدول الغنية والفقيرة على حد سواء .5
المصممة  ساءلةفي غياب آليات الشفافية والمأكبر  بصورةٍ  مثلتيما  المشكلة عادةً تفشي قطاع أو مجتمع محدد، إال أن  على

من العالم العربي  تخلص ومنذ أن. لضبط إيقاع األداء أيضاً بل و  فحسب، أساسية لمعالجة الفساد عدت التي الو  ،تصميمًا جيداً 
لوضع بشكل سريع بوصفه مجاًال رئيسيًا في البروز  أخذ موضوع مكافحة الفساد ،قليلة قبل سنوات ،الفسادالحديث عن  عقدة

 . إلى حٍد أبعد لوضع مثل تلك البرامج الحاجة اعفتضالتحوالت التي تشهدها المنطقة  ، وكذلك فإنالبرامج

مكافحة الفساد في المنطقة لتحقيق إصالحات شاملة  تحرك باتجاهمم المتحدة اإلنمائي أن البرنامج األ يقرّ مع ذلك،  .6
 ما يتطلب، ك)الحكومات، والمجتمع المدني، ومجتمع األعمال، والمجتمع الدولي(ألطراف جميع ليتطلب المشاركة الفعالة 

أن تحقيق التقدم يعتمد على صياغة بأيضًا البرنامج كما يقّر . المحلي/الالمركزيو  الوطني/على الصعيدين المركزي اً مكثف اً نشاط
إال أن هذه الرؤية ما تزال غائبة في الكثير من الدول، وهي . ق رؤية أوسع نطاقًا تهدف إلى تعزيز الحكم الديمقراطيوتطبي
 .استدامة النتائج االستراتيجية المتوقعةيعيق ذات الصلة و  ةطنشالتشرذم الذي يعيق فعالية األ سبب مخاطربذلك ت

ل إلى المستوى المحلي وصقد برامج مكافحة الفساد في المنطقة ع مجال وضال يبدو أن النمو في  ،في الوقت الحالي .7
على اآلليات المركزية على المستوى الوطني، مثل  اآلن ، منصب اً ذلك مفهوميكون فمعظم التركيز الحالي، وربما . حتى اآلن

التي تبنت  ولالد في وحتى. ت محددةقضائية لحاالالمالحقة الته، و واسعة لمكافحالتشريعات الوطنية لمكافحة الفساد، و ال األجهزة
بعض  وفي المقابل، فإن. تماماً  ةً كون غائبتكاد تاستراتيجيات وطنية واضحة لمكافحة الفساد، فإن اإلشارة إلى الحكم المحلي 

ة والشفافية م تشهد بعد تكامًال كافيًا آلليات المحاسبوحتى مبادرات التنمية المحلية، ل ،صالح آليات الحكم المحليكإ المسائل،
ره مشكلة رئيسية على المستوى ٕاقرار اعتباو حقيقة وجود الفساد توثيق وذلك على الرغم من  والنزاهة من منظور مكافحة الفساد،

ل الرئيسي المستقبِ  كونهفي  ة، ويستمراألكبر بين المواطنين والدول الربط واجهة يعدأن الحكم المحلي  مالحظةالمحلي، مع 
 . ة سواء من الموارد الوطنية أو الدوليةالمالي اتللمساعد

تحدة التابع لبرنامج األمم الم يعمل اللقاء السادس لمجتمع ممارسي مكافحة الفساد في المنطقة العربيةلهذا السبب،  .8
هما بينإمكانات التعزيز المتبادل إلى نظر باللى الصلة ما بين مكافحة الفساد والحكم المحلي إاإلنمائي على جذب االنتباه 
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برامج مكافحة وضع وسيستكشف اللقاء آفاق . التنمية، ومن ثم على الحياة اليومية للمواطنين ندةجى ألعاإليجابية  هماتأثيراتو 
، باإلضافة إلى اصالحات ة الفسادالمحاوالت الجارية لتعزيز مكافح إلى نوعياً  ة تضيفقالحكم المحلي بطري في مجال الفساد

التآزر أوجه تعزيز ى لإ ىسعيأدوات ومنهجيات محددة، و ه ذاتفي الوقت كما سيستكشف نطاقًا،  ي األوسعوقراطمديالحكم ال
 . الحكم المحليبة والشفافية والنزاهة ءلاسالم دمجعلى  ةاملالع والجهات المعنيةوالتكامل مع شركاء التنمية 

ضد الفساد إلصالحات للراهن خص بالنظر إلى الخصائص التي أظهرها الوضع اأمرًا مهمًا على األيصبح ذلك  .9
 عامةالتصورات السلبية لدى أوًال، لم تكن الجهود ضد الفساد بشكل عام قادرة على الحد من . وٕاصالحات الحكم المحلي

أنهما ينجزان المزيد والمزيد من النجاح في إحداث تغييرات تشريعية، فإن تطبيق هذه ومجتمع األعمال، وفي حين  الجماهير
مع بطء وتيرة  اهاملبالتوازي مع تعو  ،جهود الحكم المحليإن ثانيًا، . على المستوى المحلي ةً صاخو  ،يزال محدوداً القوانين ما 

نهج حكم محلي متناسق  يجادلالمركزية، وعدم القدرة على إتطبيق اإلصالحات ذات الصلة، واالنحياز إلى العناصر الفنية 
المواطنين على نطاق  دعم مشاركةدمج مكونات  لم تستطع هذه الجهود فإنخصوصًا في الحاالت المتضررة من الصراع، و 

 .أو المساءلة والشفافية والنزاهة دمجًا جيداً واسع 

III. األهداف 

فحة الفساد التابعة لبرنامج األمم مكا برامجالحكم المحلي في مجال إدراج مكافحة الفساد في  هوللقاء العام  هدفإن ال .10
لممارسي مكافحة الفساد  المتحدة اإلنمائي في المنطقة العربية، وذلك من خالل تطوير إمكانات أعضاء المجتمع اإلقليمي

ء يسعى اللقاوبشكل أكثر تحديدًا، . الخدمات نحو نهج أكثر تكامًال في منع الفسادوتمكينهم من تحديد أوجه التآزر بين مجالي 
 :إلى تحقيق األهداف التالية

برامج مكافحة الفساد في المنطقة في العام و جهود لتبادل المعرفة والتجارب الفعلية ذات العالقة ب صة عملتوفير من •
 الماضي؛

 الحكم المحلي؛مجاالت تحليل عميق للفساد في القيام ب من نتمكال •

 ل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي؛  ممارساته ومدى تناسبها مع عمو  مكافحة الفسادشرح مفاهيم  •

 عزيز التبادل التفاعلي للخبرات والتجارب بشأن مكافحة الفساد في الحكم المحلي في المنطقة وخارجها؛ت •

دول العربية، باإلضافة إلى العلى المستوى المحلي في  التي تواجههاوالتحديات  مداخل برامج مكافحة الفسادتحديد  •
 ة الفساد الحالية، وأوجه التآزر الممكنة مع مجاالت الحكم الديمقراطي األخرى؛مع جهود مكافح روابطال

في مكافحة الفساد  ،استكشاف األدوار الممكنة لمختلف األطراف المعنية، وعلى وجه الخصوص المجتمع المدني •
 في الحكم المحلي؛

 .خريناآل الفنية لمساعدةا تعزيز أوجه التآزر التي يمكن تطويرها مع شركاء التنمية ومزودي •
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IV. المشاركون 

المكاتب الوطنية لبرنامج األمم قراطي ومكافحة الفساد من و يشارك في اللقاء ممارسون رائدون في مجاالت الحكم الديم .11
العربية ومكتب  المكتب اإلقليمي للدول كل من منلبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي تابعين وخبراء  المتحدة في الدول العربية،

ومنهم خبراء حكوميين  ،الوطنيعلى المستوى  نظرائهمرة من الخبراء المستقلين و ، باإلضافة إلى مجموعة مختات التنميةسياسا
ويتوقع أن ينضم إلى اللقاء ممثلين عن المنظمات اإلقليمية والدولية وشركاء تنمية ومزودي مساعدة فنية . وغير حكوميين

 . آخرين

 

V. المنهجية 

 جلسات عامة في عروض) أ( وسيتضمن .يومين مدى على تفاعلية بطريقة محددة تعليمية هدافأ لتقديم اللقاء ُصمم .12
، التجارب ومشاركة المفاهيم وتوضيح المعلومات لتبادل مفتوحة ومناقشاتجابة عليها، واإل ألسئلةطرح ال ةفرصال إتاحة مع
. بلدانهم في المكتسبة المعرفة تطبيق وكيفية نيةإمكا في النظر من المشاركين لتمكين صغيرة مجموعات داخل مناقشات )ب(و

  .اللغتين هاتينب فورية ترجمة توفير سيتمكما  واإلنجليزية، العربية اللغاتوسيتم استخدام 

  

 

VI. جدول األعمال 

 2012يونيو /حزيران 28الجمعة 
 

 التسجيل  09:00 -08:30

 

 الجلسة األولى   10:45 -09:00

 مستجدات عمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في مجال مكافحة الفسادبرز أ تقديم: من عمان إلى بيروت

مكافحة الفساد في الدول العربية، في مجال ات حول جهودهم تمكين المشاركين من مشاركة المستجد: الهدف
  .مستجدات حول التقدم المحرز في جهود مكافحة الفساد في سياق البرامج اإلقليمية والعالميةال ومعرفة

 مالحظات افتتاحية • 

 في لبنان برنامج األمم المتحدة اإلنمائيلالوطني المكتب مدير لوكا ريندا، السيد 

 مستجدات عمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في مجال مكافحة الفساد في المنطقة العربية أبرز •

العربية التابع  البلدانة في السيد أركان السبالني، مدير المشروع اإلقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاه
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  لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

بع لبرنامج األمم التا ، البرنامج العالمي الخاص بمكافحة الفساد من أجل فعالية التنميةأنغا تيميلسيناالسيد 
  ئيالمتحدة اإلنما

  ممثلي المكاتب الوطنية التابعة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي: مستجداتأبرز ال •

 

  استراحة   10:45-11:00

 

 الجلسة الثانية   13:00 -11:00

 مع إصالحات الحكم الديمقراطي الروابطالفساد على المستوى المحلي و 

المفتوحة  النوافذالفنية للمشاركين بشأن  رفةالتعريف بالفساد في الحكم المحلي إلثراء المع: هدف الجلسة
إطار نظام الحكم العام، وذلك لتمكين  ضمنلحكم المحلي في االتي تعد نقاط ضعف المحتملة  ةالحالي

 .المساءلة والشفافية في الحكم المحلي وممارساتالمشاركين من استكشاف مفاهيم 

 رئيس الجلسة • 2010

بع لبرنامج األمم التا ، البرنامج العالمي الخاص بمكافحة الفساد من أجل فعالية التنميةأنغا تيميلسيناالسيد 
 ئينماالمتحدة اإل

 المتحدثون •

العربية التابع  البلدانالمشروع اإلقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في  السيد عماد ساعد، خبير،
  لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

مكتب الحكم المحّلي، مجموعة الحكم الديمقراطي،  –السيد كودجو منسى أبرامبا، مستشار سياسات 
  مم المتحدة اإلنمائيبرنامج األسياسات التنمية، 

 الفساد مكافحة في مستقلّ  أخصائي أريكسون، فرديريك السيد

 مناقشة مفتوحة •

 

  الغداء  14:00 -13:00

 

 الجلسة الثالثة    14:00-15:30

تجارب مقارنة في مكافحة الفساد وٕاصالحات الحكم : تحديات وفرص مكافحة الفساد على المستوى المحلي

 المحلي

دوات واآلليات الفعالة في تعزيز ين المشاركين من استكشاف التجارب المقارنة، واألتمك: هدف الجلسة



 

 10 من 8 صفحة

في  مكافحة الفسادل برامجالخاصة لوضع  فرصالتحديد  معى المستوى المحلي، المساءلة والشفافية والنزاهة عل
 .والتحديات التي تواجهها الحكم المحلي

 رئيس الجلسة • 

مكتب الحكم المحّلي، مجموعة الحكم الديمقراطي،  –شار سياسات السيد كودجو منسى أبرامبا، مست
 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي سياسات التنمية،

 المتحدثون •

األمم المتحدة الحكم المحّلي، المركز اإلقليمي لبرنامج  –السيد جيراردو برتين، مستشار سياسات 
  ، بانبمااإلنمائي

برنامج ، النفاذ للعدالة ودور القانون، مكتب سياسات التنمية، أخصائية سياسات، السيدة شيماء حسين
  األمم المتحدة اإلنمائي

 ، السودانبرنامج األمم المتحدة اإلنمائيمستشار الحوكمة، السيد شارلز ماكونجا، 

 مناقشة مفتوحة •

 

  استراحة  16:00 -15:30

 

 الجلسة الرابعة    16:00-17:30

 كافحة الفساد على المستوى المحليدور مختلف األطراف المعنية في م

المجتمع  دور استكشاف الدور المحتمل لمختلف األطراف المعنية، وعلى وجه الخصوص: هدف الجلسة
لتعزيز  المدني ومنظماته في تعزيز المساءلة والشفافية والنزاهة في الحكم المحلي للوصول إلى آليات فعالة

  .ات والشراكات الحاليةفي ضوء اإلمكانات واألدو  ةالعام الرقابة 

 رئيس الجلسة • 2010

برنامج السيدة شيماء حسين، أخصائية سياسات، النفاذ للعدالة ودور القانون، مكتب سياسات التنمية، 
 األمم المتحدة اإلنمائي

 المتحدثون •

  المحلية التنمية وزارة المحلية، التنمية مرصد البيانات، ومحللة المؤشرات أخصائية، العنانيالسيدة جيهان 

  مصر

 التابع أفريقيا وشمال األوسط للشرق اإلقليمي المكتب في الفساد مكافحة مشروع مدير، حسن حسينالسيد 
  والجريمة بالمخدرات المعني المّتحدة األمم لمكتب



 

 10 من 9 صفحة

 ، األردنبرنامج األمم المتحدة اإلنمائيالسيدة نانسي فحشو، أخصائية مشروع، 

 مناقشة مفتوحة •

 

 ءحفل عشا 19:30

 .يرجى االتصال بالمنظمين للتسجيل،لمزيد من المعلومات و 
 

 2012 يونيو/حزيران 29 السبت
 

  الجلسة الخامسة   10:30 -09:00

 مكافحة الفساد على المستوى المحلي برمجة

كافحة الفساد في الدول تلخيص نتائج اليوم األول ومناقشة حالة برامج الحكم المحلي وم: هدف الجلسة
لبرامج مكافحة الفساد على المستوى المحلي والفرص والتحديات استكشاف المداخل المحتملة  مع العربية،

 .ة أمام الدول المشاركةحتملالم

  رئيس الجلسة • 

  الفساد مكافحة في مستقلّ  أخصائي أريكسون، فرديريك السيد

 المتحدثون •

العربية التابع  البلدانعزيز النزاهة في السيد أركان السبالني، مدير المشروع اإلقليمي لمكافحة الفساد وت
  لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

بع لبرنامج األمم التا ، البرنامج العالمي الخاص بمكافحة الفساد من أجل فعالية التنميةأنغا تيميلسيناالسيد 
 ئيالمتحدة اإلنما

األمم المتحدة ي لبرنامج الحكم المحّلي، المركز اإلقليم –السيد جيراردو برتين، مستشار سياسات 
  ، بانبمااإلنمائي

 مناقشة مفتوحة •

 

 مجموعة عمل –الجلسة السادسة    10:30-13:00

 عصف ذهني وتمارين

تعزيز المساءلة والشفافية والنزاهة على لوضع أفكار بهدف  النقاشات دعم المشاركين في: هدف الجلسة
حكم الفي لمكافحة الفساد  وتحديد األدوات الضروريةمع التركيز على دور جميع األطراف  ،المستوى المحلي



 

 10 من 10 صفحة

 .المحلي

 مكاتب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومنظمات المجتمع المدني: مجموعتي عمل • 

 رئساء الجلسات •

العربية التابع  البلدانالمشروع اإلقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في  السيد عماد ساعد، خبير،
  متحدة اإلنمائيلبرنامج األمم ال

العربية التابع  البلدانالسيد أركان السبالني، مدير المشروع اإلقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في 
  لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 عرض مجموعات العمل ونقاش  •

 

  غداء  14:00 -13:00

 

 الختاميةالجلسة   16:00 -14:00

 توصيات ومقترحات للمستقبل

 لمكافحة اإلقليمي المشروع على المستوى الوطني وأوجه التعاون مع ةلبامجلتحديد مداخل : لسةهدف الج
 الخاص العالمي البرنامجو  اإلنمائي المتحدة األمم لبرنامج التابع العربية البلدان في النزاهة وتعزيز الفساد

 .إلنمائيا المتحدة األمم لبرنامج التابع التنمية فعالية أجل من الفساد بمكافحة

 الحالية ةنشطمع األ  روابط الموجودةللعرض  • 

العربية التابع  البلدانالمشروع اإلقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في  السيد عماد ساعد، خبير،
  لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

  موجه نقاش •

العربية التابع  البلدانلنزاهة في السيد أركان السبالني، مدير المشروع اإلقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز ا
  لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 

 

*** 

 


