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  دورة تدريبية إقليمية حول

 قانونية وقائية ضد الفساد"منظومات "

 2020فبراير / شباط   28-27طنجة، المملكة المغربية، 

 

 البرنامج 
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 لمحة مختصرة

" دورًة تدريبيًة إقليميًة في مدينة طنجة، المملكة المغربية،  (UNDP)  ينظم "برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
، وذلك في إطار مشروعه اإلقليمي لـ "مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في  2020فبراير/شباط  28- 27في 

 (. KOICAالذي ينفذه بالشراكة مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي ) البلدان العربية"

والوصول  المعلومات  إتاحة( 1) انونيتين أساسيتين للوقاية من الفساد، وهمامنظومتين ق تتناول الدورة
الى تعميق معرفة   هذا المحور يهدفا. ( التصريحات بالممتلكات والمصالح وسبل التعامل معه2، و)إليها

وتمكينهم من  بالمعايير الدولية ذات الصلة وأفضل التطبيقات والممارسات في التجارب المقارنة،  المتدّربين
نجاح هكذا منظومات علااستكشاف مقتضيات   كسابهم مهارات   ى رساء وا  من شأنها    متخّصصة  أرض الواقع، وا 

تّفق مع أحكام "اتفاقية األمم  تعزيز قدراتهم على دعم الجهود المبذولة بشأن هاتين المنظومتين في بلدانهم بما ي 
 ".UNCAC)) المّتحدة لمكافحة الفساد 

هيئات مكافحة   بعضهم يمّثل لمجالينن اهذيأصحاب المسؤولية في متدرًبا من  36في الدورة  يشارك
جهات أخرى معنية من القطاع العام والمجتمع المدني،  البعض اآلخر يمثلالفساد من عدة دول عربية و 

 ودول ومنظمات شريكة.باإلضافة الى خبراء مختّصين من المنطقة 
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 جدول األعمال

 2020فبراير/شباط  27الخميس، 
 

  اإلفتتاحجلسة   10:00 – 09:00

 كلمة الترحيب  • 
 "تقييم قبلي"   •

  

 ومات والوصول إليها حة المعلبشأن إتاإطار مرجعي  الجلسة األولى:  13:00 – 10:00

 المدرب   • 
رئيس المستشارين الفنيين في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في  ،السيد أركان السبالني

 البلدان العربية، المركز اإلقليمي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في عّمان
 ايير الدوليةلمفاهيم األساسية والمعا •
 إستراحة •
 لة من تجارب مقارنةقراءة مشتركة في القوانين ذات الص •

  

 الغداء  14:00 – 13:00
  

  صغرةم رين تطبيقية في إطار مجموعات عملتما: نيةثالاالجلسة  17:00 – 14:00

 مختارة حالةفي دراسات القوة والضعف  مكامن • 
 الخالصاتعرض  •
  الخبراءتعقيب  •
 امةمناقشة ع •

 2020 شباط/فبراير 28الجمعة، 
  

  التصريح بالممتلكات والمصالح وسبل التعامل معها  إطار مرجعي حول :الثالثةالجلسة   13:00 – 09:30
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 المدربين • 
رئيس المستشارين الفنيين في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في  ،السيد أركان السبالني

 البلدان العربية، المركز اإلقليمي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في عّمان
 السيدة رانيا عويضة مارديني، أستاذة محاضرة في الجامعة األمريكية في بيروت، لبنان 

 لمعايير الدولية والممارسات الجيدة من التجارب المقارنةا •
 إستراحة •
  لة من تجارب مقارنةقراءة مشتركة في القوانين ذات الص •

  

 الغداء  14:00 – 13:00
  

 فرق مصغرة عمل تطبيقي في إطار :الرابعةالجلسة   16:00 – 14:00

 مختارة حالةفي دراسات القوة والضعف  مكامن • 
 الخالصاتعرض  •
  الخبراءتعقيب  •
 امةمناقشة ع •

 إستراحة 16:30 – 16:00
  ج

 امية لختاالجلسة   17:00 – 16:30

 " بعدي تقييم" • 
 والمتابعة الالحقة الخطوات •

  

 *** 


