
 

 6 من 1 صفحةال  

 

 
 
 

 
 
 

 خاصة تدريبية  دورة
 في مصر الوقاية من الفساد ومكافحته من أجل التنمية المستدامة

 2016مايو/أّيار  17-16، نيويورك
 
 

 البرنامج
 

 



 

 6 من 2 صفحةال  

  لمحة مختصرة

 من لوقايةا، تنعقد الدورة التدريبية الخاصة بعنوان "في جمهورّية مصر العربّية بمبادرة من وزارة التعاون الدولي
بدعم مشترك  2016/أّيار مايو 17-16بتاريخ  يوركنيو  في"، مصرفي  المستدامة التنمية أجل من ومكافحته الفساد
 إلنمائي.ا سياسات والبرامج والمكتب اإلقليمي للدول العربية التابعين لبرنامج األمم المتحدةالدعم مكتب كّل من من 

رية وخمسة المصالخاصة في هيئة الرقابة اإلدارية  العمليات قطاع رئيسالخاّصة التدريبية يشارك في الدورة 
للتفاعل مع أبرز الخبرات الدولية المتخصصة بالوقاية من الفساد  ماتاحة الفرصة أمامهوتهدف إلى  ،من أعضائها
األساليب  وأحدث ذات الصلة، األمم المتحدة وجهود ،مجالهذا الأبرز المستجدات العالمية في على تعريفهم ومكافحته، و 
تحقيق  بغية المساهمة في 2014عتمدت في التي ا  لمكافحة الفسادالوطنّية  االستراتيجية في إطارها استخدام التي يمكن

 اروض  تشمل ع جلسات عمل خمسةإضافة الى  حلقتين نقاشيتينإلى  التدريبية الدورةتنقسم  ".2030رؤية مصر "
 .تقبلالمس في التعاون  مجاالت تفاعلي حول حوارأمام  وتتيح المجال من جانب خبراء رفيعي المستوى  متخّصصة  

  جدول األعمال

 2016 أّيار/مايو 16 ،اإلثنين
 

 فتتاحيةاالالجلسة  10.30 – 10.00

 .اوالنتائج المتوقعة منه التدريبية الخاصة للدورةاإلطار العام  عرضالهدف: 

  فتتاحيةاالكلمات ال 

 ةومدير  ةالمساعد ةالمدير لألمم المتحدة و  ةالمساعد ةالعام ةبحوث، األمين الدكتورة سيما
 اإلنمائي المتحدة األمم برنامج ،العربية للدول اإلقليمي المكتب

دارة التنم المديرة القائمة باألعمال فيالسيدة ماريون بارتيليمي،  ية، شعبة اإلدارة العامة وا 
 ة للشؤون االقتصادية واإلجتماعيةإدارة األمم المتحد

 

 أولىنقاشّية حلقة  11.30 – 10.30

مصر من المنظور  في الفسادمكافحة نجازات وتحديات إحول  مشترك فهم تكوينالهدف: 
يها تلك بما فذات الصلة،  واإلقليمية الدولية وااللتزامات العالمية التطورات ضوءالمقارن في 
 ةقية العربيالفساد واالتفالمكافحة  المتحدة األمم ةاتفاقيو  المستدامة" نميةالت أهدافالمنبثقة عن "

 .الفساد لمكافحة

http://www.ad.gov.eg/Admin/EditorDocs/Int_Cooperation/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF.pdf
http://sdsegypt2030.com/


 

 6 من 3 صفحةال  

  منّسق الحوار 

 لفسادا "مكافحةلـ  االقليمي السيد أركان السبالني، مستشار فني رئيس ومدير المشروع
 االنمائي المتحدة األمم برنامج، العربية" البلدان في النزاهة وتعزيز

 

 استراحة 11.45 – 11.30
 

 أهداف التنمية المستدامةفي إطار الوقاية من الفساد أهمية : األولىالجلسة  12.45 – 11.45

الوقاية من الفساد ومكافحته بالنسبة لـ "أهداف التنمية  أهمية على الضوء تسليط الهدف:
ل معالجتها وسب لفساد،ل واالجتماعية واالقتصادية السياسية التداعياتو  واألسبابالمستدامة"، 

 ذات الصلة. واإلقليمية لدوليةفي ضوء التجارب المقارنة والمعايير ا

   المتحدثون 

اسات السيدعم مكتب  في الحوكمة وبناء السالم مجموعة رئيسكوليرز،  السيد باتريك
 البرامج، برنامج األمم المتحدة اإلنمائيو 

جارديم كافالكانتي، رئيس تحقيقات الفساد الخاصة، محكمة الحسابات  رافايلالسيد 
 البرازيل االتحاديةجمهورية االتحادية، 

 السيد أنغا تيميلسينا، مدير المبادرة العالمية لمكافحة الفساد، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

 جابات  أسئلة وا 
 

 الغداء 14.00 – 12.45
 

 ائج ملموسةعلى تحقيق نت االستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد قدرةتعزيز : الثانية الجلسة 15.30 – 14.00

 راتيجيةاالست قدرة لتعزيز مصر في استخدامها يمكن التي والتقنيات األدوات عرضالهدف: 
دور  لىع التركيز مععلى تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع،  الفساد لمكافحة الوطنية

دارتها، المخاطرونظم تقييم  الوقاية من الفساد،األخالقيات في  ية والتحقيقات االستباق وا 
 من فادةالمست والدروس الجيدة الممارساتذلك في ضوء و  ،والتفاعلية، ونظم الرصد والتقييم

 .التجارب المقارنة



 

 6 من 4 صفحةال  

   المتحدثون 

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،ليريا، مدير مكتب األخالقيات تريالسيد ب

ستيفان كاربنتر، مدير أّول، الحوكمة، قائد الممارسات الدولية لإلدارة المالية العامة السيد 
 لبدائل التنمية داي شركة والمساءلة،

لمتحدة التدقيق والتحقيق، برنامج األمم امكتب  غاستون داريولي، مدير التحقيقات فيالسيد 
 اإلنمائي

 وعة العالمية للنزاهة، المجمرئيسالدكتور ستيوارت غيلمان، شريك 

 جابات  أسئلة وا 
 

 استراحة  16.00 – 15.30
 

 مكافحة الفسادفي مجال لمحة عن جهود األمم المتحدة : الثالثةالجلسة  17.00 – 16.00

 لمختلفةا ووكاالتها األمم المتحدةبها تقوم التي  يةكيفال فهمالمشاركين من  تمكين الهدف:
 ةاإلقليميو  ةالعالمي الصعد على تعاونية بطريقة والخاص العام القطاعين في الفساد معالجةب

  .ةوالوطني

   المتحدثون 

 إدارة األمم المتحدة للشؤون جون ماري كايوزيا، رئيس فرع الحوكمة واإلدارة العامة،  السيد
 االقتصادية واإلجتماعية 

 الجريمةلمخدرات و لتحدة ، مكتب األمم المللسياسات ةخاص ةمستشار يو بينغ شان،  ةالسيد

 المبادرة العالمية لمكافحة الفساد، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أنغا تيميلسينا، مدير السيد 

 لفسادا "مكافحةلـ  االقليمي مدير المشروعمستشار فني رئيس و السيد أركان السبالني، 
 االنمائي المتحدة األمم برنامج، العربية" البلدان في النزاهة وتعزيز

  جابات  أسئلة وا 
 

  ومكافحتهالفساد  للوقاية من واإلعالم المدني المجتمع قوة توظيف: الرابعةالجلسة  18.00 – 17.00



 

 6 من 5 صفحةال  

 ادالفس مكافحة في االجتماعي اإلعالم ووسائط واإلعالم المدني المجتمع دور بحثالهدف: 
 .المقارنة والخبرات والتجارب المفاهيم الرئيسة عرض خالل من

  المتحدث 

 خدمات الحكومة، فوروم وانالعام لمدير ال ،السيد مايكل شوواغ

 جابات  أسئلة وا 
 

 2016 أّيار/مايو 17 ،الثالثاء
 

 ماراالستث مناخ تعزز أن يمكنالتي  والممارسات والتشريعاتالسياسات : الخامسةالجلسة  12.00 – 10.00
 مصر في

 دعيمهامن شأن ت التي الفساد مكافحة وممارسات وتشريعات سياسات استكشاف أبرز الهدف:
 المعايير وءض في االقتصادية التنافسية وتعزيز االستثمارات جذبؤدي الى ت لكي مصرفي 

بة مع التركيز على تجر  المقارنة التجارب من المستفادة والدروس الجيدة والممارسات الدولية
 كوريا الجنوبية.

   المتحدثون 

 لفساد،ا ومكافحة المدنّية الحقوق  هيئة  عام، ومدعي قانوني مستشار، هيون  دو شوالسيد 
 الجنوبّية كوريا

 للمحاماة، وسوكار  لباتون  مكتب لدى الفساد كاشفي عن الدفاع رئيستوماس، السيد جوردان 
 ميركية األ المتحدة الواليات، المالية األسواق على الرقابة لهيئة السابق المساعد والمدير

 لألمم العالمي الميثاق االجتماعية، واالستدامة الحوكمة رئيسةالسيدة أورسوال وينهوفان، 
 المتحدة

 جابات  أسئلة وا 
 

 نقاشّية ثانيةلقة ح 13.00 – 12.00

ما في ذلك ب الفساد، لمكافحة الوطنية االستراتيجية تنفيذ دعملالتعاون  مناقشة فرصالهدف: 
 للتعاون  قدراتال وبناء اإلدارية، اإلجراءات وتبسيط التشريعات لصياغة التقنية المساعدة تقديم



 

 6 من 6 صفحةال  

 آليات وتطوير ،ةرئيس قطاعات في والمساءلة لشفافيةبغية تعزيز ا الجهات المعنية المتعددة بين
 لحلولل شطن تبادل وتمكين الفساد، للوقاية األدوات أحدث ودمج لتحقيق،للتدقيق وا متخصصة

 .الجنوب بلدان بين فيما

   منسق الحوار 

 السيد أنغا تيميلسينا، مدير المبادرة العالمية لمكافحة الفساد، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

 كلمات ختامية 

ر هيئة الرقابة اإلدارّية، جمهورّية مص دل، رئيس قطاع العملّيات الخاّصة فيعمر عاالسيد 
 العربّية

 دعم مكتبومدير  والمدير المساعد المساعد العام السيد مجدي مارتينيز سوليمان، األمين
 اإلنمائي  المتحدة األمم برنامج البرامج،و  السياسات

 ةومدير  ةالمساعد ةلألمم المتحدة والمدير  ةالمساعد ةالعام ةالدكتورة سيما بحوث، األمين
 اإلنمائي المتحدة األمم برنامج، العربية للدول اإلقليمي المكتب

 

 

*** 

 

 


