
تحت شعار: كلنا رشكاء يف مكافحة الفساد

يُـعـقـــد الـمـنتدى العريب حول 

تـعـزيـز الشفـافـيـة والـحـكم الرشيد 

لتحقيق أهداف التنمية املستدامة
القاهرة – جمهورية مرص العربية 12 - 14 يونيو 2023



01

مقدمة:
تواصــل املنظمــة العربيــة للتنميــة اإلداريــة – جامعــة الــدول العربيــة انتقــاء 

العربيــة  الحكومــات  اهــتامم  تشــغل  التــي  املعــارصة  املوضوعــات 

ــة املرموقــة  ــق هــذا الهــدف، يعــد التعــاون مــع املنــظامت الدولي ولتحقي

خيــاراً مكنهــا مــن اســتجالب الــخربات الدوليــة الحصيفــة للمســاهمة يف 

ــة الرفيعــة  ــادات اإلداري ــات املتخصصــة، خاصــة تلــك املوجهــة للقي الفعالي

وباملستويات املعنية بالتخطيط واتخاذ القرارات االسرتاتيجية.

وبالتزامــن مــع إصــدار منظمــة الشــفافية الدوليــة تقريرهــا عــن 

ــه  ــا تضمنت ــاين) 2023، وم ــون الث ــر (كان ــاد يف يناي ــدركات الفس م

يف  أُعلنــت  والتــي   2030-  2020 املســتدامة  التنميــة  أجنــدة 

25ســبتمرب  يف  املتحــدة  لألمــم  العموميــة  الجمعيــة  اجــتامع 

والتزامهــا  العربيــة  الحكومــات  لتصــدي  ونظــرًا   .2015 (أيلــول) 

املعلــن مبكافحــة الفســاد وإقامــة الحكــم الرشــيد، وجدنــا مناســًبا 

أن يكــون منتــدى هــذا العــام تحــت شــعار "كلنــا رشكاء يف مكافحــة 

الفســاد" خاصــة وأن الــدول العربيــة قــد اعتمــدت أهــداف التنميــة 

املستدامة وغاياتها ضمن اسرتاتيجياتها الوطنية للتنمية.



الهدف العام:

يعقــد هــذا املنتــدى بالتعــاون مــع منظمــة الشــفافية الدوليــة حيــث سيســاهم 

ــة  ــاد واقام ــة الفس ــن أعامل مكافح ــة ع ــات املنبثق ــز عىل الغاي ــروض ترك ــا بع خربائه

الحكــم الرشــيد، ويف إطــار أهــداف التنميــة املســتدامة. نتطلــع إىل أن يرتكــز 

الحــوار حــول كيفيــة تأســيس آليــات قويــة ممكنــة ترســخ تعــاون الحكومــات واملجتمــع 

املدين لتحقيق تلك الغايات.
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محاور املنتدى: 
سيتناول املنتدى موضوعاته يف املحاور اآلتية:

تطويــر مؤسســات فعالــة وشــفافة وخاضعــة للمســاءلة عىل جميــع أوالً 

املستويات. 

وتشــاريك ثانًيا وشــامل  مســتجيب  نحــو  عىل  القــرارات  اتخــاذ  ضامن 

ومتثييل عىل جميع املستويات الوطنية.

الجرميــة رابًعا أشــكال  جميــع  ومكافحــة  املرسوقــة  األصــول  اســتعادة 

الُمنظمة، والحد بدرجة كبرية من التدفقات غري املرشوعة.

وسائل وآليات مكافحة الفساد يف القطاعات املختلفة.خامًسا

ضامن وصــول الجمهــور إىل املعلومــات وحاميــة الحريــات األساســية  ثالًثا

ــات  ــة واالتفاقي ــات الوطني ــا للترشيع ــاد، وفق ــغني عىل الفس واملبل

الدولية.
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املدعوون للمشاركة:
املنظامت الدولية واإلقليمية املعنية بالتنمية.  .1

هيئات ومؤسسات مكافحة الفساد.  .2

املديرون العاملون يف وزارات التنمية اإلدارية والتخطيط  .3

       والتطوير االداري.

املختصون واملعنيون يف مجال التنمية املستدامة بالجهات الحكومية.  .4

أعضاء املجالس النيابية والترشيعية.  .5

االستشاريون والخرباء وأساتذة الجامعات والباحثون املهتمون   .6

       يف مجال مكافحة الفساد.

مراكز البحوث التنموية واالقتصادية والدراسات االسرتاتيجية.  .7

الوكالء واالمناء العامون والقيادات االدارية واملالية  .8

        والقانونية واملحاسبية يف الوزارات والهيئات الحكومية.

هيئات الرقابة االدارية ودواوين املحاسبة.  .9



إرشادات بشأن املشاركة باألوراق البحثية:
ستقدم املواد املوزعة يف املنتدى عىل صورتني:

أوراق عمــل حــول موضوعــات املنتــدى مقدمــة مــن األســاتذة والباحــثني والــخرباء   •

     الذين يتم استكتابهم من قبل املنتدى.

•  عــروض تقدمييــة لحــاالت ميدانيــة عــن تجــارب ناجحــة ملامرســات مطبقــة يف موضــوع 

    املنتــدى، وعىل مــن يرغــب يف املشــاركة أن يرســل ملخصــًا (مــن 300 كلمــة تقريًبــا) 

     ابتــداًء مــن 1 مــارس 2023، والورقــة كاملــة يف موعــد أقصــاه منتصــف مايــو 2023، 

    حيث سيتم ادراجها يف أوراق عمل املنتدى.

يجــب أن تكتــب جميــع األوراق أو العــروض التقدمييــة بالعربيــة، ويتضمــن الــغالف   •

    املســار املطلــوب وعنــوان امللــف واســم معــد الورقــة أو الحالــة واملؤسســة التــي 

     يعمــل بهــا وعنــوان بريــده اإللــكرتوين. ويجــب تســليم األوراق أو العــروض التقدمييــة 

   عىل صــورة نســخة إلكرتونيــة يف ملــف واحــد يحتــوي عىل كل النصــوص والــغالف 

.AHOSSAM@ARADO.ORG :وذلك عرب إرساله عىل عنوان الربيد اإللكرتوين    

عمــل  ورقــة  تقديــم  حــال  يف  االشرتاك  رســوم  25%مــن  خصــم  منــح  وســيتم   •

     مقبولة.
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ضوابط إعداد األبحاث وأوراق العمل:
تفرد صفحة مستقلة لغالف البحث أو ورقة العمل، وتحتوي عىل:  -1

عنوان البحث أو ورقة العمل املقدمة للمنتدى.  •

اسم الباحث والجهة التي يعمل بها.  •

ال يزيد عدد صفحات البحث أو ورقة العمل عن 30 صفحة منفردة.  -2

االلتزام بقواعد التوثيق املتعارف عليها يف البحث العلمي.  -3

التزام الباحث بإدراج األشكال والجداول والرسومات والصور حسب موضعها ضمن النص.  -4

ــاة الرشوط  ــع مراع ــج "MICROSOFT WORD" م ــطة برنام ــل بواس ــة العم ــث أو ورق ــة البح كتاب  -5

التالية:

.A4 مقاس الصفحة  •

يرتك هامًشا من الجوانب األربعة مبسافة 2.5 سم.  •

.SIMPLIFIED ARABIC يكتب بخط  •

 .BOLD FONT, SIZE 16 العنوان الرئييس بخط مقاس 16 أسود غامق  •

.BOLD FONT, SIZE 14 العناوين الفرعية بخط مقاس 14 أسود غامق  •

.NORMAL FONT, SIZE 14 النص بخط مقاس 14 عادي  •

.NORMAL FONT, SIZE 12 األشكال والجداول بخط مقاس 12 عادي  •

.NORMAL FONT, SIZE 12 الحوايش بخط مقاس 12 عادي  •

ُترفــق مــع البحــث أو ورقــة العمــل الــسرية الذاتيــة ملعــد البحــث أو الورقــة، باإلضافــة إىل ملخــص   -6

للبحث أو ورقة العمل بحيث ال يزيد امللخص عن صفحة واحدة.
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رســـــــوم

االشرتاك: 

500 دوالر أمرييك

للـمـشـــارك الـــواحـــد.

تتضمن رسوم االشرتاك:

حضور الجلسات وحقيبة املنتدى.  •

خدمــات الحجــز يف الفنــادق باألســعار املخفضــة املتعاقــد بهــا مــع الفنــادق،   •

األقــل  عىل  بأســبوعني  املنتــدى  موعــد  قبــل  املشــاركة  تأكيــد  رشيطــة     

      واالستقبال عند الطلب.

بوفيه املرشوبات واملأكوالت خالل فرتة االسرتاحة.  •

شهادة االشرتاك يف باملنتدى.  •
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إضغط للتسجيل باملنتدى

https://www.arado.org/Activity/Details?Id=540011


كيفية سداد رسوم االشرتاك:
يتم سداد الرسوم بأحد الطرق التالية:

تحويل أو إيداع بنيك:   .1

إىل حساب املنظمة العربية للتنمية اإلدارية طرف البنك التجاري الدويل

 (CIB) فرع املريالند – 2 أ شارع الحجاز – مبني السيداري – روكيس – مرص الجديدة – 

      SWIFT CODE: CIBEEGCX031 ،القاهرة – جمهورية مرص العربية

 IBAN: (دوالر أمرييك) حساب رقم 100008264435

EG220010003100000100008264435

 IBAN: (ريال سعودي) حساب رقم 100025082348

EG460010003100000100025082348

السداد نقدَا: مبوجب إيصال سداد صادر من املنظمة العربية للتنمية اإلدارية.  .2
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اإلرشاف العام

دكتور/ نارص الهتالن القحطاين

مدير عام املنظمة العربية للتنمية اإلدارية

جامعة الدول العربية.

دكتور/ دانــيـــــــال إريــــكــــســــون

املدير التنفيذي ملنظمة الشفافية الدولية.

دكتور/ حـــــــــازم الــــنــــمــــلــــــــة

مـنــــســــق األبـــحـــــاث

 ملنطقة الرشق األوسط وشامل افريقيا 

منظمة الشفافية الدولية.

املستشارة اإلقليمية 

ملنطقة الرشق األوسط وشامل افريقيا

 منظمة الشفافية الدولية.

أستاذ دكتور/ بـــســــمـــــان الفيصل

خبري املنظمة العربية للتنمية اإلدارية

جامعة الدول العربية.

أستاذة/ كــــنــــــــدة حـــــتــــــرأستاذ/ حـــســــــن ديــــــاب

رئيس مجموعة االدارة االسرتاتيجية والجودة

املنظمة العربية للتنمية اإلدارية

جامعة الدول العربية.

منسق مجموعة االدارة االسرتاتيجية والجودة

املنظمة العربية للتنمية اإلدارية

أ/ آيــــة حـــســــــام ســالمــــــة

هاتف جوال/ 00201114042000 

 AHOSSAM@ARADO.ORG /بريد الكرتوين

اإلرشاف العلمي

املنسق العام

منسق املنتدى




