دورة تدريبية حول

أحدث اإلبتكارات في مجال قياس الفساد ومنعه
طنجة ،المملكة المغربية
 30–25يونيو/حزيران 2019

البرنامج

الصفحة  1من 6

لمحة مختصرة
يقيم "المشروع اإلقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز والنزاهة في البلدان العربية" التابع لـ "برنامج األمم المتحدة
يبي ًة بشأن " قياس الفساد والعمل الجماعي للوقاية منه بواسطة أدوات مبتكرة" في مدينة طنجة ،بالمملكة
اإلنمائي دورًة تدر ّ

المغربية في الفترة من  25إلى  30يونيو/حزيران  ،2019بالشراكة مع "هيئة الرقابة االدارية" في جمهورية مصر العربية
وهي عضو نظير في "الشبك ة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد" التي يتولى المشروع المذكور دور "وحدة الدعم
اإلقليمية" الخاصة بها وفق ميثاقها ونظام عملها لسنة .2008
عضوا في "هيئة الرقابة االدارية" إضاف ًة الى خبراء مختصين،
مؤلف من 15
وفد
يشارك في الدورة التدريبية ٌ
ٌ
ً
وتهدف الى تهدف الدورة الى تبادل الخبرات والتجارب وتعزيز المعارف والمهارات فيما يتعلق بسبل قياس الفساد
ومنهجياته وأحدث االبتكارات في مجال الوقاية منه بما في ذلك العمل الجماعي ) ،(Collective Actionوالتوجيه
السلوكي ( ،)Behavioural Insightsوإدارة المخاطر (.)Risk Management
تأتي هذه الدورة التدريبية في إطار تابعة خالصات الزيارة الرسمية التي أجراها مسؤولو برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي المعنيون الى "هيئة الرقابة اإلدارية" في القاهرة يومي  14و 15أبريل/نيسان  ،2019واستكماال لنية الطرفين
في ترسيخ التعاون الثنائي بناء على خطاب النوايا الموقع بينهما في نيويورك بتاريخ .2017/05/11

الصفحة  2من 6

جدول األعمال
الثالثاء 25 ،يونيو /حزيران 2019
14:00 – 13:00

الغداء

16:00 – 14:00

الجلسة األولى
• تقديم وتعارف
• مفهوم الوقاية من الفساد وأهميته في إطار منظومات مكافحة الفساد وفق االتفاقيات
الدولية والتجارب المقارنة
• مناقشة عامة

16:30 – 16:00

إستراحة

18:00 – 16:30

الجلسة الثانية
• ضبط المفاهيم األساسية المتعلقة بالوقاية من الفساد
• مناقشة عامة

األربعاء 26 ،يونيو /حزيران 2019
10:00 – 08:00

الجلسة الثالثة
• مفهوم "إدارة المخاطر" والمنهجية العامة لتطبيقه
• المنهجية الخاصة لتقييم مخاطر الفساد على المستوى القطاعي

الصفحة  3من 6

16:00 – 10:00

جولة للتعرف على الثقافة المحلية

الخميس 27 ،يونيو  /حزيران 2019
11:00 – 09:00

الجلسة الرابعة
مثاال
• تطبيق منهجية تقييم مخاطر الفساد على قطاع الصحة ً
• تمارين تطبيقية ضمن مجموعات عمل مصغرة
• مناقشة مفتوحة

11:30 – 11:00

إستراحة

14:00 – 11:30

الجلسة الخامسة
• تقييم مخاطر الفساد :قياس "األثر" و"االحتمالية" وإخراج خارطة المخاطر
• تمارين تطبيقية ضمن مجموعات عمل مصغرة
• عرض النتائج ومناقشتها

14:00

الغداء

11:30 – 08:30

الجلسة السادسة

الجمعة 28 ،يونيو /حزيران 2019

• مدخل الى علم التوجيه السلوكي وأهميته في التصدي للفساد
• ممارسات جيدة ودروس مستفادة من التجارب المقارنة
الصفحة  4من 6

• عرض ومناقشة عامة
11:45 – 11:30

إستراحة

13:00 – 11:45

الجلسة السابعة
• مدخل الى قياس الفساد ومكافحة الفساد
• مناقشة عامة

13:00

الغداء

11:30 – 09:00

الجلسة الثامنة

السبت 29 ،يونيو /حزيران 2019

• تجربة الممكلة المغربية في بناء مؤشرات وطنية للنزاهة ومكافحة الفساد
• مناقشة عامة
• دليل قياس الفساد ومكافحة الفساد
• مناقشة عامة
12:00 – 11:30

إستراحة

14:30 – 12:00

الجلسة التاسعة
• مفهوم العمل الجماعي لتعزيز النزاهة في العالقة بين القطاعين العام والخاص
• تمارين تطبيقية حول هندسة مبادرات العمل الجماعي لتعزيز النزاهة
الصفحة  5من 6

14:30

الغداء

13:00 – 11:00

الجلسة العاشرة

األحد 30 ،يونيو /حزيران 2019

• مراجعة المفاهيم التي تمت تغطيتها في جلسات الدورة التدريبية

• أفضل المسارات لمواءمة التجارب المعروضة في إطار السياق المصري

• آفاق المتابعة والتعاون الثنائي في المجاالت المغطاة في إطار الدورة التدريبية
13:00

الغداء
***

الصفحة  6من 6

