ورشة عمل إقليمية بشأن
"اإلبتكار في الوقاية من الفساد"
طنجة ،المملكة المغربية 4-3 ،مارس/آذار 2020

البرنامج

الصفحة  1من 6

لمحة مختصرة
بالتعاون مع "الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها" ( )INPLCCفي المملكة المغربية،
ينظم "برنامج األمم المتحدة اإلنمائي" ( )UNDPورشة عمل إقليمية في مدينة طنجة ،المملكة المغربية ،بتاريخ
 03و 04مارس/آذار  ،2020وذلك في إطار مشروعه اإلقليمي لـ "مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان
العربية" الذي ينفذه بالشراكة مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي (.)KOICA
تستند ورشة العمل االقليمية الى قناعة آخذة بالتش ّكل والرسوخ لدى األطراف المعنيين بمكافحة الفساد
حول العالم ،ومفادها أن مكافحة الفساد بشقيها الوقائي والعقابي منظومة متكاملة ينبغي ايالء مكوناتها االهتمام
الكافي ،وعدم االقتصار فقط على السعي الى معالجة الفساد بعد وقوعه ،وأن الوقاية ال تُتختصر بالجانب

التوعوي والتثقيفي على أهميته وانما لها أسسها العلمية وأدواتها العلمية .من هنا ،فإن النشاط يشارك فيه ممثلون

عن الهيئات والو ازرات المعنية بالوقاية من الفساد من عدة دول عربية ،باإلضافة الى ممثلين عن المجتمع
المدني وخبراء من المنطقة ودول ومنظمات شريكة .الهدف هو إطالعهم على أحدث المقاربات المبتكرة في
مجال الوقاية من الفساد وتطبيقاتها الناجحة حول العالم ،والتباحث في سبل توظيف هذه اإلبتكارات في خدمة
سيتم تسليط الضوء عليها
الجهود الوطنية واإلقليمية ذات الصلة في المنطقة العربية .من بين االبتكارات التي ّ
ما يتعلق بإدارة المخاطر والتوجيه السلوكي واستخدام التكنولوجيا والرقابة المجتمعية والعمل الجماعي وتحصين
القوانين ضد الفساد.
سيتم البناء عليها
يتوّقع أن تنتهي ورشة العمل اإلقليمية الى سلسلة من الخالصات والتوصيات التي ّ
من أجل توفير الدعم الى األطراف الحكوميين وغير الحكوميين المشاركين بغية تمكينهم من هندسة وتطبيق
حلول مبتكرة مشابهة تتفق مع المعايير الدولية وتناسب السياقات الوطنية للبلدان العربية المشاركة.

الصفحة  2من 6

جدول األعمال
الثالثاء 03 ،مارس/آذار 2020
11:00 – 09:30

جلسة اإلفتتاح
•

كلمة الدولة المضيفة
السيد محمد بشير الراشدي ،رئيس "الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها"،
المغرب

•

كلمة "برنامج األمم المتحدة اإلنمائي"
السيد إدوارد كريستو ،الممثل المقيم ،مكتب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في المغرب

•

الوقاية من الفساد في المنطقة العربية :الرؤى واإلنجازات والتحديات
السيد أركان السبالني ،رئيس المستشارين الفنيين في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في
عمان
البلدان العربية ،المركز اإلقليمي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في ّ

11:00 – 11:30

إستراحة

13:00 – 11:30

الجلسة األولى :قراءة مقارنة في المقاربات الرئيسية للوقاية من الفساد
•

إتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد
السيد أنور بن خليفة ،مستشار "الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد"

•

الضوابط الداخلية
السيدة رانيا عويضة مارديني ،أستاذة محاضرة في الجامعة األمريكية في بيروت ،لبنان

•

إدارة مخاطر الفساد على المستوى القطاعي
الدكتور مصطفى حنتر ،خبير دولي ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
الصفحة  3من 6

•

مناقشة عامة

14:00 – 13:00

الغداء

16:00 – 14:00

الجلسة الثانية :اإلبتكارات في تمتين مشاركة المجتمع
•

التقدم المحرز والتحديات الماثلة بشأن إشراك المجتمع المدني
الدكتورة خوانيتا أواليا ،عضو "التحالف العالمي لدعم إتفاقية األمم المتحدة لمكافحة
الفساد"

•

تجربة من لبنان :دور المجتمع المدني في مناصرة حق الوصول الى المعلومات
السيد أسعد ذبيان ،مؤسس ومدير "مبادرة غربال" ،لبنان

•

تجارب متفرقة من دول أوروبا الشرقية وكومنولث الدول المستقلة
السيد إيراكلي كوتشفلي ،خبير في السياسات العامة ومكافحة الفساد واإلدارة العامة،
المركز اإلقليم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في إسطنبول

•

مناقشة عامة

16:30 – 16:00

إستراحة

18:30 – 16:30

الجلسة الثالثة :اإلبتكارات في تشجيع السلوك النزيه
•

النظام اإللكتروني للتصريح بالممتلكات في أوكرانيا
السيدة أنا كوفتيننكو ،رئيسة قسم تكنولوجيا المعلومات في هيئة مكافحة الفساد ،أوكرانيا

•

الوقاية من الفساد بواسطة اإلقتصاد السلوكي
السيد أحمد بعاصيري ،الجمعية اللبنانية لإلقتصاد السلوكي

الصفحة  4من 6

•

مناقشة عامة
األربعاء 04 ،مارس/آذار 2020

11:00 – 09:00

الجلسة الرابعة :اإلبتكارات في تعزيز شفافية الشراء العام
•

البوابات الرقمية للشراء العام في أوكرانيا
السيدة اناستازيا كوسلوفتسيفا ،مسؤولة العالقات الدولية والتمويل ،فرع الشفافية الدولية
في أوكرانيا

•

دور هيئات مكافحة الفساد في إدارة الشراء العام
السيد رومانو فيليبو ،مسؤول في إدراة المشتريات العامة ،هئية مكافحة الفساد ،إيطاليا

•

مناقشة عامة

11:30 – 11:00

إستراحة

13:30 – 11:30

الجلسة الخامسة :اإلبتكارات في الوقاية من الفساد في القوانين
•

حماية النصوص القانونية ضد الفساد
السيدة كريستينا تارنا ،خبيرة في مجال مكافحة الفساد ،ونائبة المدير السابقة في المركز
الوطني لمكافحة الفساد ،مولدوفا

•

تقييم مخاطر الفساد في مشاريع واقتراحات القوانين
السيد أنور بن خليفة ،مستشار "الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد"

•

مناقشة عامة

الصفحة  5من 6

14:00 – 13:30

14:00

جلسة الختام
•

الخالصات والتوصيات

•

كلمة ختامية

الغداء

***
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