
 

 

 

 وطنية  ورشة عمل
 نحو تعزيز العمل الجماعي في مكافحة الفساد

 2017 دجنبر  21-20، المغرب، الرباط
 

 
 

 
 

البرنامج



 4 من 2 صفحةال
 

  لمحة مختصرة 
 مشروعه من خاللحدة اإلنمائي" برنامج األمم المت" تعاون ي ،شبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد"في إطار "ال

 في تنظيم ورشة عمل مع "الشبكة المغربية لحماية المال العام"ة" مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربيـ "اإلقليمي ل
بعد الزوال يومي األربعاء والخميس الرباط مدينة " وذلك في الفساد مكافحة في الجماعي العمل تعزيز نحو" عنوانتحت  وطنية

 . 2017 دجنبر 21و 20 في

 ومكافحة النزاهة لتعزيز العربية الشبكة" في الحكومية غير المجموعة أعضاء إليه خلص ما تنفيذ إطار في النشاط يأتي
 استعراض من الثانية الدورة في والفعالية التشاركية تعزيز لناحية( 2017 تموز 13-12 عمان،) األخير إجتماعها في" الفساد
 الخامس والفصل" الوقائية التدابير" بـ المتعلق الثاني الفصل على وتركز 2021 حتى 2016 من تمتد والتي االتفاقية، تنفيذ

 ".  الموجودات إسترداد" بـ المتعلق

 المتحدة األمم اتفاقية" تنفيذ ودعم استعراض في فعالية أكثر بشكل   ليسهموا المشاركين إعداد الى العمل ورشة تسعى
رساء الدولية، االستعراض آلية من الثانية المرحلة إطار في" الفساد لمكافحة  collective" )الجماعي العمل" بشأن مشترك فهم وا 
action )المجتمع المدني عن  ون يشارك في الورشة ممثل .الوطنية لمكافحة الفساد تنقيذ اإلستراتيجية خدمة في توظيفه وكيفية

 . وجهات أخرى معنية القطاع الخاصو 

 ل األعمالودج
 

 2017دجنبر  20 ،ءاألربعا
  

 لجلسة األولىا 16:45 -15:00

 وسبل" الفساد لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية"في إطار  بحث دور األطراف غير الحكوميين الهدف:
 . تفعيله في المرحلة المقبلة

 

 

 كلمات ترحيبية  •

 العام  المال لحماية المغريبية الشبكة رئيسالسيد محمد المسكاوي، 

السيدة هيلدا عجيالت، منسقة "المجموعة غير الحكومية" في "الشبكة العربية لتعزيز النزاهة 
 مجلس إدارة مركز الشفافية األردني  ومكافحة الفساد"، ورئيس

 الفساد لمكافحة اإلقليمي المشروع"السيد أركان السبالني، رئيس المستشارين الفنيين ومدير 
 "اإلنمائي المتحدة األمم برنامجلـ " التابع "العربية البلدان في النزاهة وتعزيز



 4 من 3 صفحةال
 

 ض حول سياق اإلتفاقية وأهدافها ومضامينهاعر  •

 وتعزيز الفساد لمكافحة اإلقليمي المشروع" في والتنسيق البحوث مسؤولة قائدبيه، ريم السيدة
 "اإلنمائي المتحدة األمم برنامجلـ " التابع "العربية البلدان في النزاهة

 المدني المجتمع منظور من المغرب في الفساد مكافحة حول جهودعرض  •

مختص في سوسيولوجيا  القنيطرة علم اإلجتماع بجامعة اسـتاذ، بوخريص فوزي  الدكتور
 الجمعيات

 مناقشة عامة  •

 إستراحة  17:00-17:15
 

 نية الجلسة الثا 17:15-19:30

 بناءو " الفساد لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية" تنفيذ استعراض بآلية المشاركين تعريف الهدف:
 على اإلنخراط الفعال فيها. قدراتهم 

 

 

 

 حول آلية اإلستعراض عرض  •

 الوطني الفريق ورئيس سابقا   العمومية للمصالح العامة الرقابة هيئة رئيس العذاري، خالد السيد
 ، تونس "الفساد لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية" تنفيذ إلستعراض

 مناقشة عامة •
 

 

 2017دجنبر  21الخميس ، 
 

 الجلسة الثالثة 15:00-16:45

على المستويات العالمية  وممارسة األعمالقتصاد إستكشاف آثار الفساد على اال :الهدف
  للعام في ضوء أهداف التنمية المستدامة واإلقليمية والوطنية والتبعات التنموية على المغرب

2030 . 

 عرض حول آفاق وتحديات إشراك القطاع الخاص في مكافحة الفساد • 



 4 من 4 صفحةال
 

*** 

حوكمة بجامعة محمد الخامس بالرباط ومدير المركز الدولي  أستاذ حركات،  محمد الدكتور
 للدراسات اإلستراتيجية والحوكمة الشاملة 

  عرض  •

 وعضو ،"بيروت في االميركية الجامعة" في محاضرة أستاذة مرديني، عويضة رانية السيدة
 "فساد ال – الشفافية لتعزيز اللبنانية الجمعية" إدارة مجلس

  مناقشة عامة •
 

 إستراحة  17:00 -16:45
 

 الجلسة الرابعة  17:00-18:30

 في توظيفه وكيفية( collective action" )الجماعي العمل" بشأن مشترك فهم إرساء   :الهدف
ن في إطار اإلستراتيجية الوطنية لمكافحة من قبل جميع األطراف المعنيي الفساد مكافحة جهود خدمة

 الفساد. 

  عرض • 

 الفساد لمكافحة اإلقليمي السبالني، رئيس المستشارين الفنيين ومدير "المشروعالسيد أركان 
 اإلنمائي" المتحدة األمم لـ "برنامج التابع العربية" البلدان في النزاهة وتعزيز

 وعضو ،"بيروت في االميركية الجامعة" في محاضرة أستاذة مرديني، عويضة رانية السيدة
 "فساد ال – الشفافية لتعزيز اللبنانية الجمعية" إدارة مجلس

 عامة مناقشة •
 

  الجلسة الختامية 18:30-19:00
 إستعراض خالصات ورشة العمل وأفكار التعاون المستقبلية. الهدف: 

 

 


