
 

 

 

 

 ورشة عمل حول 

 الوقاية من الفساد:  

 "   العمل القطاعينحو إدماج منهجية إدارة المخاطر في  

   المملكة المغربية، الرباط

 2022مارس  15

 
 البرنامج 

 
 



 لمحة مختصرة
( في المملكة المغربية، INPPLCالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها )بالتعاون مع  

  ، 2022  مارس  15الرباط بتاريخ  في مدينة    ورشة عمل وطنية  (UNDP)  ينظم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
العمل  عنوانتحت   في  المخاطر  إدارة  منهجية  إدماج  نحو  الفساد:  من  الوقاية  إطار  "،  القطاعي"  في  وذلك 

الذي ينفذه بالشراكة مع الوكالة الكورية   مشروعه اإلقليمي لـ "مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية" 
   (.KOICAللتعاون الدولي )

النشاط في دعم   التنمية  و المتحدة لمكافحة الفساد"    األمم  اتفاقيةتنفيذ "يصب هذا  في تحقيق أهداف 
العملتهدف    حيث   المستدامة وشركائها  ورشة  الهيئة  مسؤولي  لفائدة  تقام  الدولة   التي  مؤسسات  ممثلي  من 

مع أمثلة محددة من    من الفساد   للوقايةالمؤسسية    المقاربةمعارف المشاركين حول    ميقوالمجتمع المدني الى تع
 أرض الواقع على المستوى القطاعي. 

على   العمل  لعرض  تشتمل ورشة  الرشوةتجربة    خالصات واف  من  والوقاية  للنزاهة  الوطنية   الهيئة 
"إدارة مخاطر الفساد  بشأن  الدولية منهجيةالومناقشة  تقديمد. يلي ذلك ومحاربتها في مجال إدارة مخاطر الفسا

مع األخذ بعين االعتبار الخبرات   وسبل االستفادة منها   برنامج األمم المتحدة اإلنمائي التي طورها  القطاعية"  
على المستوى الوطني والمقارن، مع إفراد مساحة مخصصة لالطالع بعمق على دراسة حالة مستقاة    المتراكمة

وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في إدارة مخاطر الفساد في قطاع    التونسيةالجمهورية    بين  القائمالتعاون  من  
يتبع ذلك اجراء تمارين تطبيقية في إطار مجموعات عمل مصغرة بغية ترسيخ المعارف    ،الصحة على أن 

 والمهارات المكتسبة من العروض المقدمة. 

 جدول األعمال  

 2022مارس  15، الثالثاء
 

 التسجيل واستقبال المشاركين  09:30 – 09:00
  

 مالحظات تمهيدية  10:00 – 09:30

الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من   -السيد ياسر الشقايري، مدير قطب تنمية الشراكات   • 
 الرشوة ومحاربتها



اإلقليميين في مكافحة الفساد، المركز اإلقليمي  رئيس المستشارين  السيد أركان السبالني،  •
 لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في الدول العربية 

للنزاهة :  األولىالجلسة   11:00 – 10:00 الوطنية  الهيئة  المستفادة من تجربة  والدروس  الجيدة  الممارسات 
 والوقاية من الرشوة ومحاربتها في إدارة مخاطر الفساد على المستوى القطاعي 

   بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتهابنصمدي، إطار عالي  طارق السيد  • 
 عامة مناقشة •

  

 استراحة 11:30 – 11:00
  

: تقديم منهجية برنامج األمم المتحدة اإلنمائي حول إدارة مخاطر الفساد على  ثانيةالجلسة ال  13:00 – 11:30
 في قطاع الصحة نموذجا لتعاون مع تونس: االمستوى القطاعي

اإلقليميين في مكافحة الفساد، المركز اإلقليمي  لسيد أركان السبالني رئيس المستشارين  ا • 
 لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في الدول العربية 

 وإدارة مخاطر الفساد  محمد مفتاح، خبير في حوكمة قطاع الصحة الدكتور •
 مناقشة عامة •

منهجية برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  تمارين تطبيقية في فرق عمل مصغرة حول تطبيق   14:00 – 13:00
 حول إدارة مخاطر الفساد على المستوى القطاعي 

  

 الغداء 14:00
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