
  

 

  

    

 

  

 

 
 إقليمية ورشة عمل

الفساد في الشراء العام: أساليب المنع والكشف وتقنيات 
 التحقيق

 المملكة األردنية الهاشمية ،  عمان
 2022أيلول /    سبتمبر 26-27

 

 
 البرنامج



   

 

 3 من 1 الصفحة

 لمحة عامة

في مدينة    2022أيلول  / سبتمبر  27و  26يومّي    ورشة عمل إقليمية  األمم المتحدة اإلنمائيينّظم برنامج  
،  الفساد في الشراء العام: أساليب المنع والكشف وتقنيات التحقيق المملكة األردنّية الهاشمية تحت عنوان    في  عّمان

"لوذلك في إطار مشروعه اإلقليمي   بالشراكة مع النزاهة في البلدان العربيةتعزيز  مكافحة الفساد و ـ  ينفذه  " الذي 
 لتعاون الدولي. الوكالة الكورية ل

الشراء العام  مجال  الوقاية من الفساد ومحاربته في    سبليهدف النشاط إلى تعميق معارف المشاركين في  
في إكسابهم    وتسهم  اتيالعمليبين السياساتي و تدريبية ترّكز على الجانعروض فنية ومواد  وذلك من خالل تقديم  

  ل جلسات ورشة العم تتناولفي بلدانهم. الصلة ذات   صالحيةاإل  خبراٍت من شأنها تعزيز قدراتهم على دعم الجهود
التصدي    وُطرق   على المستويين التشريعي والتطبيقي  أسس ومعايير تعزيز الّنزاهة في منظومة الشراء العام  قليميةاال
التي    التحذيرّية العالمات  التنبه الى  و   ، حتيالاال  حاالت  خصوًصا من خالل أساليب كشف في العقود العامة    لفساد ل

ستعراض  إضافة الى امع التركيز على حاالت الفساد المعّقدة،  ها  تقنيات التحقيق فيقد تؤشر الى حدوث فساد، و 
ينتهي اللقاء الى بلورة توصيات محددة لدعم جهود الدول العربية في  .  في هذا المجال  تحقيقات ناجحةنماذج عن  

 شراء العام. مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في ال 

العمليشارك في   العام لدى    ورشة  الفساد ومحاربته في الشراء  الوقاية من  ذوو االختصاص في مجال 
خبراء    ، إضافة إلىفي المنطقة العربيةاألخرى المعنية بهذا المجال  والجهات  واألجهزة الرقابية  هيئات مكافحة الفساد  

ليزية مع توافر الترجمة  جاإلن و   تان هما العربية المعتمد  تانلغال.  وممثلون عن منظمات دولية مختصة  إقليميين ودوليين 
والصور  الفورية.  الوثائق  توفير  وذلك  يتم  العمل  ورشة  انتهاء  من  أسبوعين  اإللكتروني    خالل  الموقع  على 

aciac.org-www.undp . 

 جدول األعمال 

   2022أيلول  /سبتمبر 26، اإلثنين
  

 االفتتاحية الجلسة   09:30 – 09:00

 ترحيبية  ات كلم • 

في    برنامج األمم المتحدة اإلنمائيل مدير المركز اإلقليمي   خالد عبد الشافي، السيد  
 الدول العربية 

 في األردن الوكالة الكورية للتعاون الدولي  مكتب  مدير، سيو   دونغ سونغالسيد 
 

http://www.undp-aciac.org/


   

 

 3 من 2 الصفحة

   الفساد في الشراء العام    الوقاية من:  األولىالجلسة   11:30 – 09:30

 رئيس الجلسة  • 

،  لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة  يرئيس المستشارين اإلقليم،  د أركان السبالنيالّسي
 المركز اإلقليمي لبرنامج األمم المّتحدة اإلنمائي في الدول العربية

 المتحدثون  •

 الجمهورية اللبنانيةجان العليه، رئيس هيئة الشراء العام،   السيد 

 فلسطين دولة مؤيد عودة، رئيس المجلس االعلى لسياسات الشراء العام،  السيد 

مدير نائب  مينسو تشوي،  اإللكترونية،  وحدة  السيد  المشتريات    المشتريات  دائرة 
 جمهورية كوريا، الحكومية

الهيئة العليا للطلب    ، رئيسة وحدة الشراء العمومي على الخط   السيدة سنية بن سالم،
 الجمهورية التونسية  العمومي،

  – جل النزاهة والمساءلة أالمدير التنفيذي لالئتالف من   ،عصام حج حسين السيد 
 فلسطين دولة ،  أمان )الشفافية الفلسطينية( 

 مفتوحة مناقشة  •
  

 استراحة 12:00 – 11:30
  

 

 أساليب كشف الفساد في الشراء العام مدخل إلى : الثانيةالجلسة   14:00 – 12:00

 مادة تدريبية  عرض • 

 السيد مايكل كريمر، خبير دولي في التحقيق في قضايا الفساد في الشراء العام  

اإلقليمي   المركز  والرقابة،  التحقيق  في  إقليمي  أخصائي  خليفة،  بن  أنور  السيد 
 لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في الدول العربية 

   وإجابات أسئلة  •



   

 

 3 من 3 الصفحة

*** 

 الغداء  14:00
  

 2022أيلول  /سبتمبر 27، الثالثاء
  

 التحقيق في جرائم الفساد المعقدة في الشراء العام تقنيات  : الثالثةالجلسة   11:00 – 09:00

   مادة تدريبية عرض  • 

   السيد مايكل كريمر، خبير دولي في التحقيق في قضايا الفساد في الشراء العام

اإلقليمي  السيد   المركز  والرقابة،  التحقيق  في  إقليمي  أخصائي  خليفة،  بن  أنور 
 لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في الدول العربية 

 تمارين تطبيقية في فرق عمل مصغرة  •

 ستراحةا   11:30 – 11:00
  

   الشراء العامذج عن تحقيقات فساد ناجحة في  ا: نمالرابعة الجلسة   13:30 – 11:30

 عرض مادة تدريبية   • 

 السيد مايكل كريمر، خبير دولي في التحقيق في قضايا الفساد في الشراء العام

 أسئلة وإجابات  •

 حول الدروس المستفادة من حاالت مماثلة في الدول العربيةحلقة حوارية  •

في   إقليمي  أخصائي  خليفة،  بن  أنور  اإلقليمي  السيد  المركز  والرقابة،  التحقيق 
 لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في الدول العربية 

 الختامّية  الجلسة   14:00 – 13:30

 ت خالصات وتوصيا  • 

 الغداء  14:00


