
 

 6 من 1صفحة 

 
 هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية

 

  بشأن ورشة عمل
في  ضوء التجارب المقارنةفي لمكافحة الفساد  الفلسطينية الوطنية ستراتيجيةاال"

 "المنطقة العربية والعالم
 

 الهاشمي ة ان، المملكة األردني ةعم   
 0220يونيو /حزيران 02-02

 
 البرنامج
 
 بالتعاون مع

 
 



 

 6 من 2صفحة 

 مقدمة
اإلستراتيجية الوطنية الفلسطينية لمكافحة الفساد في ضوء "ورشة عمل بعنوان مكافحة الفساد الفلسطينية  هيئةتنظم  

التعاون مع وذلك ب. 0220يونيو /حزيران 02-02بتاريخ ( األردن)عمان  في "في المنطقة العربية والعالم التجارب المقارنة
مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان "بدعم من المشروع اإلقليمي لـ و  في المملكة األردنية الهاشميةهيئة مكافحة الفساد 

الهيئات والوزارات  مختلفالمستوى من  وورشة ممثلون رفيعاليشارك في  .اإلنمائيالتابع لبرنامج األمم المتحدة " العربية
. وممثلين عن منظمات إقليمية ودوليةوبلدان شريكة بلدان عربية  من خبراءباالضافة الى بمكافحة الفساد الفلسطينية المعنية 

في ضوء االستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد  اهيممف الخوض في نقاش معمق بشأنة صفر للمشاركين  ورشة العمل تيحت
اثراء من خاللها  يمكنالسبل التي ، وتحديد أفضل الممارسات والدروس المستفادة من التجارب المقارنةالمعايير الدولية و 
 .في هذا المجال التجربة الفلسطينية

 جدول األعمال 

 2112يو يون/حزيران 20 في االربعاء
 

 التسجيل   11.11 – 01.11
 

 الجلسة االفتتاحّية  11.31 – 11.11

 .منهاالمتوق عة  نتائجالو  ورشة العمل تمكين المنظمين من عرض خلفي ة وأهداف: الجلسة هدف

 

 االفتتاحية  الكلمات 

 و، رئيس مجلس هيئة مكافحة الفساد، المملكة األردنية الهاشميةمعالي السيد سميح بين

 رئيس هيئة مكافحة الفساد، السلطة الوطنية الفلسطينيةالنتشه، السيد رفيق معالي 

األستاذ أركان السبالني، مدير المشروع اإلقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان 
 برنامج األمم المتحدة االنمائيالعربية التابع ل

 

  استراحة  11.11 – 11.31
 



 

 6 من 3صفحة 

 ول الجلسة األ  13.11 – 11.11

 وأفضل الممارسات والدروس المستفادة المفاهيم : الوطنية لمكافحة الفسادراتيجيات االست

االستراتيجيات الوطنية  المرتبطة بوضع وتنفيذ ورصد ماهيمفال إطالع المشاركين على :هدف الجلسة
أفضل الممارسات والدروس المستفادة في هذا المجال من خالل استعراض أبرز و  لمكافحة الفساد

 .المقارنة من المنطقة العربية والعالمالتجارب 

 

  خصائص االستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفسادمفاهيم و 

في وأستاذ  لبحوث واستشارات التنمية" ادراك"شريك رئيس في معهد الدكتور أحمد عاشور، 
   جامعة االسكندرية

 تجارب مقارنة 

 الهاشمية األردنيةمكافحة الفساد، المملكة هيئة  ،الوقاية دائرةلدكتور قاسم الزعبي، مدير ا

 ماليزياهيئة مكافحة الفساد، ، دارة النتائج الوطنية الرئيسيةإ هشام نوردن، مديرالسيد سعادة 

، جمهورية فالديمير جيورجيف، مستشار الدولة في الهيئة الوطنية للوقاية من الفسادالسيد 
 مقدونيا

  أسئلة واجابات   
 

 الغداء 14.11 – 13.11
 

  ةالجلسة الثاني 15.15 – 14.11

 الفلسطينية لمكافحة الفساد الوطنية االستراتيجية 

الوطنية االستراتيجية  تمكين هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية وشركائها من تقديم :هدف الجلسة
التعرف على مع ا والكيفية التي وضعت من خالله ،بمحاورها المختلفة وخطة تنفيذها لمكافحة الفساد

 لوصول الى تطبيق االستراتيجية ودور كل شريك من الشركاءمن أجل ا المتبعاالسلوب 

 

  اإلستراتيجية الوطنيةعرض 

 هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية ،نة، مدير عام الشؤون القانونيةرشا عمار  السيدة

 عرض الخطة التنفيذية 



 

 6 من 4صفحة 

 هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية والدراسات،ا، مدير عام التخطيط الدكتور حمدي الخواج

  أسئلة واجابات   
 

 إستراحة 15.31 – 15.15
 

  الثالثةالجلسة  17.31 –15.31

والتجارب المقارنة في هذا االستراتيجية الوطنية الفلسطينية لمكافحة الفساد  في الوقاية من الفساد
 المجال

االستراتيجية الوطنية التعرف بشكل أكثر تفصيالا على الكيفية التي تعاملت معها  :هدف الجلسة
الوقاية من الفساد ومناقشة سبل إثراء اإلستراتيجية في ضوء التجارب الفلسطينية لمكافحة الفساد مع 

 .المقارنة من المنطقة العربية والعالم
 

 عرض  

 جامعة بيرزيت، فلسطين العموري، استاذ القانون الدولي،ياسر  الدكتور

 في اتفاقّية األمم المتحدة لمكافحة الفساد   الفسادلوقاية من تدابير ا 

 في شؤون مكافحة الفساد دولي ، خبيرمحي الدين توق الدكتور

 إلثراء الجانب الوقائي في اإلستراتيجية الفلسطينية لمكافحة الفساد مناقشة 

 2112 يونيو/حزيران 21 خميسال
 

  الرابعة الجلسة  11.45 – 10.11

 االستراتيجية الوطنية الفلسطينية لمكافحة الفساد  في مكافحة الفساد عن طريق انفاذ القانون
 والتجارب المقارنة في هذا المجال

الوطنية  االستراتيجيةعلى الكيفية التي تعاملت معها بشكل أكثر تفصيالا  التعرف :هدف الجلسة
نفاذ القانون والتعاون الدوليالفلسطينية لمكافحة الفساد مع  ومناقشة سبل  الجانب المتعلق بالتجريم وا 

 .التجارب المقارنة من المنطقة العربية والعالم في ضوء إثراء اإلستراتيجية



 

 6 من 5صفحة 

  

  عرض 

 جميل سجدية، وكيل نيابة هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية  السيد

  في اتفاقّية األمم المتحدة لمكافحة الفساد  الفساد عن طريق إنفاذ القانونتدابير مكافحة 

نباوي، خبير في مكافحة الفساد والوقاية من الجريمة، مكتب األمم المتحدة المالسيد ايهاب 
 لمكافحة الجريمة والمخدرات 

 إلثراء جانب إنفاذ القانون في اإلستراتيجية الفلسطينية لمكافحة الفساد مناقشة 

 إستراحة 11.11 – 11.45
 

  الخامسة الجلسة  12.11 – 11.11

 والتجارب المقارنة ة الفساداالستراتيجية الوطنية الفلسطينية لمكافحفي المشاركة المجتمعية 

الوطنية  االستراتيجيةعلى الكيفية التي تعاملت معها بشكل أكثر تفصيالا التعرف  :هدف الجلسة
 في ضوء ومناقشة سبل إثراء اإلستراتيجية المشاركة المجتمعيةالفلسطينية لمكافحة الفساد مع 

 .التجارب المقارنة من المنطقة العربية والعالم

 

  عرض 

 (مساواة)ابراهيم البرغوثي المدير التنفيذي للمركز الفلسطيني الستقالل المحاماة والقضاء  السيد

  دة األمم المتحدة لمكافحة الفسافي اتفاقيّ تدابير تعزيز المشاركة المجتمعية لمكافحة الفساد 

 يحيى الحكيم، عضو مجلس ادارة الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية  السيد

 إلثراء جانب المشاركة المجتمعية في اإلستراتيجية الفلسطينية لمكافحة الفساد مناقشة 
 

 الجلسة الختامية  13.31 – 12.11

 والخطوات المقبلةالخالصات والتوصيات 

عرض أهم الخالصات التي تم استنتاجها من ورشة العمل والتي من شأنها اثراء  :هدف الجلسة
 وعرض الخطوات المقبلة في هذا المجال االستراتيجية الوطنية الفلسطينية لمكافحة الفساد

  كلمات الختامية للخبراءال 



 

 6 من 6صفحة 

 

وأستاذ في جامعة  لبحوث واستشارات التنمية" ادراك"عاشور، شريك رئيس في معهد  الدكتور أحمد
   االسكندرية

 ، خبير دولي في شؤون مكافحة الفسادمحي الدين توق الدكتور

 السيد فالديمير جيورجيف، مستشار الدولة في الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد، جمهورية مقدونيا

 سعادة السيد هشام نوردن، مدير إدارة النتائج الوطنية الرئيسية، هيئة مكافحة الفساد، ماليزيا 

 الدكتور قاسم الزعبي، مدير دائرة الوقاية، هيئة مكافحة الفساد، المملكة األردنية الهاشمية

  الخطوات المقبلةو الخالصات 

 الفساد الفلسطينيةالسيد سعيد شحاده، مدير عام ديوان رئيس هيئة مكافحة 

األستاذ أركان السبالني، مدير المشروع اإلقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان 
 برنامج األمم المتحدة االنمائيالعربية التابع ل

 الكلمة الختامية 

 النتشه، رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينيةمعالي السيد رفيق 
 

*** 


