
 
 
 
 

 6  من 1 الصفحة

 

 

 

 

  

 

 

  دورة تدريبية إقليمية حول

 

 قانونية وقائية ضد الفساد"منظومات "

 "مقاييس الفساد ومكافحته في إطار االستراتيجيات الوطنيةو"

 

 2020فبراير / شباط   29-27طنجة، المملكة المغربية، 

 

 مسودة البرنامج 
 



 
 
 
 

 6  من 2 الصفحة

 لمحة مختصرة

" دورًة تدريبيًة إقليميًة في مدينة طنجة، المملكة  ( UNDP) ينظم "برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
، وذلك في إطار مشروعه اإلقليمي لـ "مكافحة الفساد وتعزيز 2020فبراير/شباط  29الى  27المغربية، من 

 (. KOICAالذي ينفذه بالشراكة مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي ) النزاهة في البلدان العربية"

تنقسم الدورة التدريبية الى محوٍر أّوٍل يختصُّ بـ "منظومات قانونية وقائية ضد الفساد" ومحوٍر ثاٍن  
 من أصحاب  متدّربون يختصُّ بـ "مقاييس الفساد ومكافحته في إطار االستراتيجيات الوطنية"، ويشارك فيها 

لون هيئات مكافحة الفساد من عدة دول عربية وجهات أخرى معنية من القطاع  مثّ المسؤولية في هذين المجالين ي
 من المنطقة ودول ومنظمات شريكة.مختّصين  خبراء ي، باإلضافة الى المجتمع المدنو  العام

 المعلومات  إتاحة( 1) منظومتين قانونيتين أساسيتين للوقاية من الفساد، وهمايتناول المحور األول 
الى تعميق   هذا المحور يهدفا. ( التصريحات بالممتلكات والمصالح وسبل التعامل معه2، و)والوصول إليها

وتمكينهم  بالمعايير الدولية ذات الصلة وأفضل التطبيقات والممارسات في التجارب المقارنة،  المتدّربينمعرفة 
نجاح هكذا ممن  كسابهم مهارات  ىنظومات علاستكشاف مقتضيات أرساء وا  من   متخّصصة أرض الواقع، وا 

شأنها تعزيز قدراتهم على دعم الجهود المبذولة بشأن هاتين المنظومتين في بلدانهم بما يتّفق مع أحكام "اتفاقية  
 األمم المّتحدة لمكافحة الفساد". 

،  وطرق قياس جهود مكافحته  بطرق قياس الفساد   تعميق معرفة المتدّربينأما المحور الثاني، فيهدف الى  
كسابهم مهارات متخّصصة من شأنها   وتمكينهم من إجراء مقارنات تحليلية في نقاط قوة وضعف كّل منها، وا 

إنشاء وتفعيل أطر مناسبة لرصد وتقييم  تعزيز قدراتهم على دعم الجهود المبذولة في بلدانهم من أجل 
 . في هذا المجالاإلستراتيجيات الوطنية 

 



 
 
 
 

 6  من 3 الصفحة

 جدول األعمال

 : منظومات قانونية وقائية ضد الفسادالمحور األول

 2020فبراير/شباط  27الخميس، 
 

  اإلفتتاحجلسة   10:00 – 09:00

 كلمة الترحيب  • 
 "تقييم قبلي"   •
 الفساد ضد الوقائيةمدخل الى المنظومات القانونية  •

  

  في المنطقة العربية المعلومات والوصول إليها إتاحة منظومات واقع الجلسة األولى:  11:30 – 10:00

 للقوانين وجهود تطبيقها مقارن عرض  • 
 من الدول العربيةمتفرقة  تجارب •

  

 إستراحة   11:45 – 11:30
  

 المعلومات والوصول إليها إطار مرجعي حول إتاحة ة:الثانيالجلسة   13:00 – 11:45

 الدولية والممارسات الجيدة من التجارب المقارنةالمعايير  • 
  مناقشة عامة •

  

 الغداء  14:00 – 13:00
  

 فرق مصغرة  عمل تطبيقي في إطار: ثالثةلاالجلسة   15:30 – 14:00

 في دراسات الحالةالقوة والضعف  مكامن • 
 مزيد من التقدم القائمة نحوالفرص والتحديات  •



 
 
 
 

 6  من 4 الصفحة

 

 إستراحة   15:45 – 15:30
  

ستخراج الخالصات : الرابعةالجلسة   17:00 – 15:45   تحليل النتائج وا 

 عروض الفرق المصغرة • 
  الخبراءتعقيب  •
 عامة مناقشة •

  

 2020 شباط/فبراير 28الجمعة، 
  

 التصريح بالممتلكات والمصالح وسبل التعامل معهاواقع منظومات الجلسة الخامسة:  10:30 – 09:00

 للقوانين وجهود تطبيقها مقارن عرض  • 
 تجارب متفرقة من الدول العربية •

  

 إستراحة  10:45 – 10:30
  

 التصريح بالممتلكات والمصالح وسبل التعامل معها إطار مرجعي حول السادسة:الجلسة   12:00 – 10:45

 المعايير الدولية والممارسات الجيدة من التجارب المقارنة • 
 عامةمناقشة  •

  

 الغداء  13:30 – 12:00
  

 فرق مصغرة عمل تطبيقي في إطار الجلسة الثامنة:  15:00 – 13:30

 في دراسات الحالةالقوة والضعف  مكامن • 
 مزيد من التقدم القائمة نحوالفرص والتحديات  •



 
 
 
 

 6  من 5 الصفحة

 

 : ومقاييس الفساد ومكافحته في إطار االستراتيجيات الوطنيةالمحور الثاني

  ج

 إستراحة  15:15 – 15:00
  ج

ستخراج الخالصات    16:30 – 15:15  الجلسة التاسعة: تحليل النتائج وا 

 عروض الفرق المصغرة • 
  الخبراءتعقيب  •
 عامة مناقشة •

  

 جلسة الختام  17:00 – 16:30

 "تقييم بعدي"  • 
 والمتابعة الخطوات الالحقة •

  

 2020فبراير/شباط  29السبت، 
 

 فيما يخّص الفساد ومكافحتهالجلسة األولى: أسس القياس ووسائله   11:00 – 09:00

 تأطير وتمهيد • 
 هندسة "المقاييس" •
 مناقشة عامة •

  

 إستراحة   11:30 – 11:00
  

 بشأنها وقراءة تحليلية مقارنة عن "مقاييس" دولية الثانية: أمثلةالجلسة    13:30 – 11:30



 
 
 
 

 6  من 6 الصفحة

 

 عرض  • 
 مناقشة عامة •

  

 الغداء  14:30 – 13:30
  

 الرصد والتقييم في مجال الجلسة الثالثة: المفاهيم والتقنيات الحديثة  16:30 – 14:30

 عرض  • 
 مناقشة عامة •

 

 إستراحة   17:00 – 16:30
  

     الختامجلسة   18:00 – 17:00

 تقييم بعدي" " • 
 والمتابعة الخطوات الالحقة •

  

*** 


