ورشة عمل إقليمية
دور التكنولوجيا في الوقاية من الفساد ومحاربته
عمان ،المملكة األردنية الهاشمية
 16-15يونيو  /حزيران 2022

مسودة البرنامج

مقدمة
بالتعاون مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد األردنية ،ينظم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ورشة عمل إقليمية

عمان ،المملكة األردنية الهاشمية ،بعنوان دور التكنولوجيا في الوقاية من الفساد ومحاربته ،وذلك يومي
في مدينة ّ
ّ
 16-15يونيو  /حزيران  2022في إطار مشروعه اإلقليمي لـ "مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية"

الذي ينفذه بالشراكة مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي.

تركز ورشة العمل اإلقليمية على أهمية االبتكارات التكنولوجية في مجال مكافحة الفساد من أجل تسريع

وتيرة العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة .ينطبق هذا على جهود الوقاية من الفساد من خالل تعزيز
أيضا
الشفافية وتطوير الضوابط الداخلية ،وتخفيض مخاطر الفساد
عموما في القطاعين العام والخاص ،وينطبق ً
ً
على جهود محاربة الفساد من خالل تيسير إمكانية كشف الفساد والتحقيق فيه وإدارة مسارات القضايا واستخدام
المعلومات في سبيل ضمان الحصول على إدانات قضائية وحتى استرداد األموال المتأتية عن الفساد.
يضم المشاركون ممثلين عن هيئات مكافحة الفساد وأجهزة رقابية وكيانات حكومية أخرى عاملة في هذا

المجال في المنطقة العربية ،إضافة إلى خبراء إقليميين ودوليين من ذوي االختصاص وممثلين عن بلدان ومنظمات
شريكة .تسعى الجلسات المتعددة التي تُقام على مدى يومين إلى إطالع المشاركين على أحدث التكنولوجيات
المستخدمة للوقاية من الفساد ومحاربته ،وذلك من خالل عرض ومناقشة خالصات دراستين أجراهما برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي .تُعنى األولى باألسس الالزمة والشروط المسبقة التي ينبغي توفيرها بغية استخدام تكنولوجيات
المعلومات واالتصاالت في مواجهة الفساد ،أما الثانية فتركز على دور أحدث التكنولوجيات المبتكرة مثل الذكاء
تقدم ،ستوفر الجلسات فرصة لتعزيز معارف المشاركين
اإلصطناعي والبلوكتشين والبيانات العمالقة .إضافة الى ما ّ

بشأن التكنولوجيات التي تم اختبارها على أرض الواقع ،ولتمكينهم من االنخراط في نقاش حول عوامل النجاح
والمخاطر المتصلة مع استعراض أمثلة حية من بلدان متعددة ت ّبين الممارسات الجيدة والتحديات ذات الصلة.
يتوقع أن تختتم ورشة العمل بسلسلة من األفكار حول االستراتيجيات واألدوات التي من شانها أن تساعد
الجهات الفاعلة الحكومية المسؤولة على تصميم وتنفيذ الحلول التكنولوجية االنسب في بلدانها ،بما يتماشى مع
المعايير الدولية وخصوصيات وسياقات تلك البلدان.
منصة .Zoom
تنعقد ورشة العمل اإلقليمية بشكل حضور ّي إضافة الى امكانية المشاركة عن ُبعد عبر ّ
أما اللغات المستخدمة فهي اللغتين العربية واإلنجليزية مع ترجمة فورية .بعد اختتام النشاط ،يتم توفير الوثائق
والصور على الموقع اإللكتروني .www.undp-aciac.org

الصفحة  1من 5

جدول األعمال
األربعاء 15 ،يونيو  /حزيران 2022
11:30 – 10:30

الجلسة اإلفتتاحية
كلمات رسمية
• عطوفة السيد مهند حجازي ،رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ،األردن
• السيدة رندا أبو الحسن ،الممثلة المقيمة لمكتب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في
األردن
التكنولوجيا في خدمة مكافحة الفساد في سياق منطقة الدول العربية
• السيد أركان السبالني ،رئيس المستشارين الفنيين اإلقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز
النزاهة ،مركز برنامج األمم المتحدة اإلنمائي اإلقليمي للدول العربية

12:00 – 11:30

إستراحة

14:00 – 12:00

الجلسة األولى :إرساء أرضية صلبة الستخدام التكنولوجيا ضد الفساد
المفاهيم والتعاريف والمتطلبات الرئيسية
• السيد داني وازن ،أخصائي إقليمي في مجال التحول الرقمي ،مركز برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي اإلقليمي للدول العربية
البنية التحتية األساسية والمكونات الفنية الالزمة
• السيدة عبير الفواعير ،خبيرة في التكنولوجيا والحوكمة ،برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي
التعاون الرقمي كحافز للوقاية من الفساد
عمار حمدين ،مستشار رئيس ،منظمة التعاون الرقمي
• السيد ّ
دور األمن السيبراني في مكافحة الفساد

الصفحة  2من 5

• روالند أبي نجم ،خبير في األمن السيبراني والتحول الرقمي
التحقيقات المدعمومة تكنولوجيا :ما بعد التحقيق الجنائي الرقمي
• رامي نصر الدين ،أخصائي تحقيقات ،مكتب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
للرقابة والتحقيق
حلقة نقاش
14:00

الغداء

10:30 – 09:00

زيارة ميدانية الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد األردنية

الخميس 16 ،يونيو  /حزيران 2022

كلمات ترحيبية
جولة في مرافق الهيئة
جلسة تعريفية
استراحة
12:00 – 11:00

الجلسة الثانية :أحدث االبتكارات التكنولوجية واآلفاق الجديدة لجهود مكافحة الفساد
التكنولوجيات الجديدة من أجل التنمية المستدامة :منظورات بشأن النزاهة والثقة
ومكافحة الفساد
• الدكتورة سارة ديكس ،أخصائية رئيسة في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة ،مركز
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي اإلقليمي للدول العربية
تكنولوجيا البلوكتشين واستخداماتها في مجال مكافحة الفساد
• السيد بير أرفيك ،مستشار رئيس ،مركز موارد مكافحة الفساد ()U4
الذكاء االصطناعي والبيانات الضخمة من أجل مكافحة الفساد

الصفحة  3من 5

• السيدة ياسمين همدر ،خبيرة في مجال الذكاء االصطناعي والبيانات الضخمة،
Data-Pop
حلقة نقاش
12:15 – 12:00

إستراحة

14:00 – 12:15

الجلسة الثالثة :تجارب الدول في إستخدام التكنولوجيا لمنع الفساد ومكافحته
تطبيقات رقمية لمنع الفساد في دائرة الجمارك األردنية
• السيد خلدون المومني ،مدير مديرية تكنولوجيا المعلومات ،دائرة الجمارك األردنية
• السيدة حنان المحتسب ،مديرية تكنولوجيا المعلومات ،دائرة الجمارك األردنية
التكنولوجيات الجديدة من أجل مكافحة الفساد في كوريا
• الدكتور ميونغ جاي مون ،أستاذ اإلدارة العامة ،جامعة يونسي
التحول الرقمي في سبيل الوقاية من الفساد في إستونيا
• السيد سيريت سيبيك ،محام ،أكاديمية إستونيا للحوكمة اإللكترونية
مكافحة االحتيال في المنح العامة في إسبانيا :التعلم اآللي لتقييم المخاطر وتوجيه
أنشطة الرقابة
• السيد ميهالي فازيكاس ،خبير في مجال النزاهة في القطاع العام ،منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية
حلول تكنولوجية لتخفيض مخاطر الفساد في قطاع الصحة التونسي
•

الدكتورة فاتن بن علي ،مديرة خلية الحوكمة ،و ازرة الصحة ،تونس

حلقة نقاش
14:30 – 14:00

الجلسة الختامية
مالحظات ختامية
• السيد قيس القيسي ،مستشار رئيس الهيئة ،هيئة النزاهة ومكافحة الفساد األردنية
الصفحة  4من 5

خالصات وخطوات المتابعة
• السيد أركان السبالني ،رئيس المستشارين الفنيين اإلقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز
النزاهة ،مركز برنامج األمم المتحدة اإلنمائي اإلقليمي للدول العربية
14:30

الغداء
***

الصفحة  5من 5

