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 ورشة عمل إقليمية 

  الخاصالعام و  القطاعين بين العالقة النزاهة في
 في البلدان العربية

 
 المملكة المغربية ،الّدار البيضاء

 4102 شتنبر 42-25
 

 

 

 البرنامجمسّودة 
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  لمحة مختصرة

في البلدان  الخاصو  العام ينالقطاع بين العالقة في النزاهة" بعنوان إقليمية عمل ورشةتستضيف المملكة المغربية  
 البلدان فيتعزيز النزاهة و  الفساد لمكافحة اإلقليمي المشروعينظمها . 4102 شتنبر 25-42 بتاريخ البيضاء الدار في "العربية
االتحاد العام  وبالتعاون مع الرشوة من للوقاية المركزّية الهيئةبالشراكة مع  اإلنمائي المتحدة األمم برنامجالتابع ل العربية

 تعزيز الهادفة إلى قليميةاإل النشاطات من سلسلة إطارفي  الورشةأتي ت. لمقاوالت المغرب ووزارة الشؤون العامة والحكامة
إقليميتين  بما فيها حلقات نقاش وطنية وأعمال بحثية متخّصصة وورشتي عمل العربية المنطقة في الخاص القطاع نزاهة

. 4104 كانون األول/ديسمبر 01-08 بتاريخ الكويت في الثانيةو  4104 حزيران/يونيو 8-7 بتاريخ تونس في األولى قدتع  
بين  العالقة أوجهفي  نزاهةال ياتتحدّ  تمكين المشاركين من التعّمق في بحث أبرز إلى ورشة العمل اإلقليمية الثالثة هدفت

 التدابير بشأن والخبرات التجارب تبادل ومن ثمّ  ،العامة والخاص، مع التركيز على مجالي الجمارك والمشتريات القطاعين العام
في  المحرز التقدم الستعراض مساحّة مشتركة   وتوّفر الورشة. ذات الصلة الفساد مخاطر من أن تحدّ  من شأنها التي والمبادرات

مشارك ا من  051أكثر من يشارك في الورشة  .خالل السنة الماضية العربية الدول مختلف في الخاص القطاع نزاهة تعزيز
من القطاعين العام والخاص وممثلين عن منظمات المجتمع بارزين وخبراء رفيعي المستوى مسؤولون بلد ا عربي ا بما فيهم  08

 .باإلضافة إلى ممثلين عن منظمات إقليمية ودوليةالمدني 

 جدول األعمال

 2112 شتنبر 24الثالثاء 
 

 الجلسة االفتتاحية 11.11 – 11.11

تدعيم ؛ وتسليط الضوء على أهمية منها لورشة العمل والنتائج المتوقعةتقديم اإلطار العام : هدفال
    .العربية النزاهة في العالقة بين القطاعين العام والخاص في المنطقة تعزيز الجهود الهادفة إلى

   الكلمة الترحيبية 

  يةالمغرب ، المملكةبودرار، رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوةأالسيد عبد السالم  معالي

 الرسمية الكلمات 

 المغرب لمقاوالت العام االتحاد ،ةرئيسلل العامنائب القدميري، الالدين  صالحالسيد 

 المغربفي  اإلنمائي، برنامج األمم المتحدة ةالمساعد ةالمقيم ةأيشاني البي، الممثل السيدة

  كلمة االفتتاح الرسمية 

http://www.pogar.org/resources/ac/details.aspx?aid=333
http://www.undp-aciac.org/resources/ac/details.aspx?aid=370
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الشؤون العامة ب المكّلف لدى رئيس الحكومةمحمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب  معالي الوزير
 المغربية المملكة، مةاوالحك

 

 استراحة 11.21 – 11.11
 

 الجلسة األولى 12.11 – 11.21

 الخاص القطاع نزاهة تعزيز في المحرز مالتقدّ : من الكويت الى الدار البيضاء

الجهود التي يبذلها مختلف  أبرز مستجدات تمكين المشاركين من تبادل المعلومات بشأن: الهدف
ستخالص الممارسات الجيدة واو ، األطراف المعنيين في مجال تعزيز نزاهة القطاع الخاص  لدروسا 

 اإلقليمية العمل ورشة منذمع التركيز على الجهود المبذولة ، الصلة ذات المبادرات من المستفادة
 .4104 كانون األول/ديسمبر في الكويت في المنعقدة الثانية

  رئيس الجلسة 

مفوض مكافحة الفساد في اإلئتالف من أجل النزاهة والمساءلة، فرع عزمي الشعيبي،  الدكتور
 منظمة الشفافية الدولية في دولة فلسطين

  الخبراء 

 البلدان في النزاهة تعزيزو  الفساد مكافحةل اإلقليمي المشروع السبالني، مدير السيد أركان
 اإلنمائي  المتحدة األمم العربّية، برنامج

، رئيس برنامج االستثمار في الشرق األوسط وشمال إفريقياكاش، نائب -رمانليينيكوال االسيدة 
 منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 

  رسميةوفود مداخالت 

أبرز اإلنجازات والتحديات في مجال تعزيز النزاهة في العالقة بين القطاعين العام والخاص 
 (مع المنّظمين مسبق ا يرجى تسجيل المداخالت)على المستوى الوطني 

 ةعام ةشاقنم  

 .موّجهة إلى المتحّدثين ومالحظات تعقيبيةيتخللها أسئلة 
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 الغداء  14.11 – 12.11
 

 الثانية الجلسة  11.11 – 14.11

 العالقة بين القطاعين العام والخاصفي النزاهة  تعزيزآليات 

أبرز اآلليات التي يمكن من خاللها  تبادل الخبرات والتجارب بشأنتمكين المشاركين من : الهدف
 ،في سياق المنطقة العربية بين القطاعين العام والخاص العالقة أوجه فيالتصّدي لتحديات النزاهة 

ووضع مدونات  ،وتعزيز الشفافية ،حمايتهمو  المبلغين وتشجيع ،منع تضارب المصالح هابما في
بما يتماشى مع المعايير الدولية في ضوء من اآلليات  وغيرها ، ومبادرات العمل الجماعيسلوك

 .الممارسات الجيدة والدروس المستفادة من التجارب المقارنة

  الجلسة رئيس 

 ، االتحاد العام لمقاوالت المغربوالحكامة الرشيدة رئيس لجنة األخالقيات ،فهيم ءالسيد زكريا
 الخبراء 

، الواليات المّتحدة وزارة التجارة المستشار العام فيالسيدة باربرا فريدريكس، القائم بأعمال 
  ةمريكياأل

ومكافحة الفساد في الغرفة العالمية السيد فرانسوا فينكي، نائب رئيس لجنة حوكمة الشركات 
 للتجارة

، جمهورية ألعمالل يماكاتسونا، الباحث األول ومنسق المشروع، نادي اغاالسيد إدوارد ك
 ينبييلالف

، والمدير العام لبيت الحوكمة لإلستشارات سكيمالالمدير التنفيذ ، خضر معالي قاسمالسيدة 
 األردني للتدريب

 شة عامةاقمن 
 (أ)موّجهة إلى المتحّدثين ومالحظات تعقيبية باإلضافة إلى نقاش تفاعلي بشأن يتخللها أسئلة 

الممارسات الجيدة والدروس المستفادة  (ب)مدى وجود مثل هذه اآلليات في المنطقة العربية، و
رز التحديات التي أب( ج)من تجربة المشاركين في وضع وتنفيذ آليات مشابهة في بلدانهم، و

 . وسبل تجاوز هذه التحدياتنجاح هذه اآلليات في البلدان العربية ثر على فرص تؤ 
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 استراحة 11.15 – 11.11
 

 الثالثةالجلسة  17.45 – 11.15

 تفعيل دور كّل من الحكومات والشركات الصغيرة والمتوّسطة في تعزيز نزاهة القطاع الخاص  

 نزاهة تعزيز في الحكوماتبلورة مقترحات لتفعيل الدور الذي تلعبه تمكين المشاركين من  :الهدف
، باعتبارهما من ابرز الجهات والمتوّسطة الصغيرة الشركاتالذي تلعبه  ، وذلكالخاص القطاع

المعنية بهذا الموضوع في المنطقة العربية، وذلك استناد ا إلى خالصات أوراق نقاشية أعّدت لهذا 
 .تمهيد ا إلنجازها بشكلها النهائي إثراء مضمون هاتين الورقتين ا الغرض، بحيث يتّم أيض  

 دور الحكومات : الجلسة الموازية أ 
 

 المتحّدث الرئيس 

السيد سفين بيرمان، مدير مشاريع 
-Humbolt مكافحة الفساد، مدرسة

Viadrina للحوكمة  

 المعّقبين 

عطوفة الدكتور عبد خرابشة، عضو 
المملكة ، الفسادمجلس هيئة مكافحة 

 األردنية الهاشمية

، مدير وحدة االلتزام السيد ميشيل أوسير
 ADIT في شركة

 

 
 مناقشة عامة 

الشركات الصغيرة دور : الجلسة الموازية ب
 والمتوسطة 

 المتحّدث الرئيس 

 محاسبة خبيرة، مارديني عويضة نياار السيدة 
 عمال،األ إلدارة عليان كلية محاضرة، أستاذةو 

 بيروت في األميركية الجامعة

 المعّقبين 

رئيس لجنة  نائب بشرى غياتي، ةالسيد
، االتحاد العام والحكامة الرشيدة األخالقيات

 لمقاوالت المغرب

 مستشار رئيس في السيدة خوانيتة أواليا، 
 تعزيزو  الفساد مكافحةل اإلقليمي المشروع
 األمم العربّية، برنامج البلدان في النزاهة
  اإلنمائي المتحدة

 مناقشة عامة 
 

 حفل عشاء   19.21
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 2112 شتنبر 25 األربعاء
 ا

 الرابعةالجلسة  11.30 - 09.00

 والمعالجاتالمخاطر : عرضة للفساد في العالقة بين القطاعين العام والخاصمجاالت رئيسية 

في محددة مخاطر حدوث الفساد وآليات معالجته في مجاالت  بحثتمكين المشاركين من : الهدف
تحديد ، بغية والمشتريات العامةالجمارك  يمجال العالقة بين القطاعين العام والخاص، وتحديد ا في

لتعزيز النزاهة والقطاع الخاص والمجتمع المدني  الحكومات االعمال التي يمكن اتخاذها من جانب
 .في هذين المجالين

 الجمارك : الجلسة الموازية ج 

 المتحّدثين 

السيدة باتريشيا ريفيز، مستشار لتنمية 
منظمة ، مديرية بناء القدرات ،النزاهة

 الجمارك العالمية 

 اإلستدامة قسم حتر، رئيس السيد راجي
 أرامكس اإلمتثال، ومسؤول

 الجمارك صروخ، إدارة السيد رشيد
المالية، المباشرة في وزارة  غير والضرائب

 المملكة المغربية

 مناقشة عامة  

 المشتريات العامة : الجلسة الموازية د

 المتحّدثين 

السيدة شانون بولوك، أخصائية برنامج، 
مكتب الحوافز القانونية والمشتريات العامة، 
 األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

 رئيس، غيلمن، شريك ستيوارت الدكتور
 العالمية النزاهة منظمة

السيد سمير أوفريد، مسؤول االلتزام االقليمي 
 في المملكة المغربية،  شركة سيمنز  

 

 مناقشة عامة 
 

 استراحة 12.00 – 11.30
 

 الختامية  الجلسة 13.00 – 12.00

بلورة خطوات المساهمة في وتمكين المشاركين من  ورشة العمل اإلقليميةخالصات  عرض: الهدف
 .هذه الخالصات محتملة لمتابعة
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  خالصات المؤتمر 

السيد موالي الحسن العلوي السليماني، مدير ديوان رئيس الخيئة المركزية للوقاية من الرشوة، 
 المملكة المغربية

تعزيز النزاهة في البلدان و مكافحة الفساد لالسيد أركان السبالني، مدير المشروع اإلقليمي 
 اإلنمائيالعرّبية، برنامج األمم المتحدة 

  الختاميةالكلمة 

 السيد عبد السالم أبودرار، رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، المملكة المغربيةمعالي 
 

 الغداء 14.11 - 12.11
 

 (بالدعوة فقط)النشاطات الجانبية 

 : النشاط الجانبي األول 17.21 - 19.11

   والمتوسطة الصغيرة الشركات في  ومديري وضباط اإلمتثال الكيلم التجارية المعامالت في الفساد مكافحة

 : الثانيالنشاط الجانبي  17.21 - 14.11

 حلقة نقاشية للمجموعة غير الحكومية للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
 

 

*** 
 

 


