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 ورقة تقديمية للندوة العلمية

 حول موضوع:

 " تعزيز النزاهة والوقاية من مخاطر الفساد في ظل جائحة كورونا "

 - الخميس 21 يناير  2020-  
 

 

جائحة كوفيد الحرب العاملية ضد  أمامعقبة كبيرة  يمكن أن تشكلاد الفسممارسات أن مما ال شك فيه 

ضغط كبير نظمة الصحية وسالمة األشخاص واالقتصاد تحت األ  حيث أن هذه األزمة وضعت ،19

يتمثل في  غير مسبوق  الحكومات والشركات ومنظمات املجتمع املدني واملواطنون تحدياواجهت خالله 

بشكل أساس ي ترتكز  ابير فعالة ملعالجة اآلثار الصحية وغير الصحية للجائحةإيجاد تدضرورة اإلسراع في 

وذلك في ظل ظروف االقتصادية، و الصحية واالجتماعية  التأثيرات والعواقبعلى إنقاذ األرواح ومعالجة 

  والحكامة الجيدة بخصوص هذه التدابير واإلجراءات. والنزاهةمبادئ الشفافية ب استثنائية قد تمس

والوقوف أمام تأثيراتها الوخيمة صحيا،  لهذه الجائحة للتصدي فيه الدول  الوقت الذي تسارع ففي

في تنفيذ  الحاجة للتحرك بسرعةحالة االستعجال و من املمكن أن تؤدي فإنه أصبح ، اقتصاديا واجتماعيا

ر فساد جديدة استغالل هذا الوضع في خلق بؤ  احتمال إلى التدابير املطلوبة وإيجاد الحلول الالزمة

هذه الظاهرة، السيما فيما يتعلق باإلكراهات والتحديات التي سوف ملكافحة وتقويض الجهود الوطنية 

من تواجه أجهزة الرقابة وسلطات إنفاذ القانون القتفاء أثر هذه املمارسات والسلوكيات الفاسدة. وهو ما 

بين املواطنين في التمتع  التفاوت وعدم املساواةمتيازات، واتساع هوة اال إلى ترسيخ يؤدي ال محالة شأنه أن 

 .الدولةفي مؤسسات تدني منسوب الثقة ، و بالحقوق األساسية

املوجهة والتدابير املتخذة من قبل السلطات الحكومية و ولضمان التأكد من أن األموال واإلجراءات  

األشد احتياجا الهشة و  لفئاتا ودعمومواكبة الفاعلين االقتصاديين  أساسا لتأهيل منظوماتها الصحية

مواكبة وتتبع تنفيذ هذه التدابير تحتاج إلى فإن هذه السلطات ، للمساعدة االقتصادية واالجتماعية

 

 

ةــــــة املغربيـــــــاململك  

Royaume du Maroc 
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الحقة للتدقيق إجراءات  تبنيو ، والدقة في اعتمادها تهاشفافي بشكل متزامن من خالل آليات تضمن

  ع املجتمع املدني والقطاع الخاص.مللتعاون الوثيق  قنواتمع الحرص على خلق واملساءلة، 

ولقد أكدت الظروف والسياقات التي واكبت مواجهة العالم لهذه الجائحة على أهمية تكثيف التعاون 

مع الحرص على   ،تأثيره البشري واالقتصاديوقف الوباء والحد من الدولي وتطوير آليات االبتكار من أجل 

باعتبارها أكثر والحكامة واملساءلة الشفافية مع معايير ئ الصحية املرونة في االستجابة للطوار أال تتعارض 

  لتحقيق النجاعة في القضاء على هذا الوباء.األدوات فعالية 

الجهود  في مساهمة مدعوة لل  الفساد  نالسلطات والهيئات الوطنية للوقاية م فإن وفي هذا اإلطار، 

القرارات  اتخاذثناء عمليات آليات للوقاية  من الفساد أإدراج  لتعزيز والدولية ملواجهة جائحة كورونا، 

. وهذا ينطبق ليس فقط على تدبير مواجهة الجائحة، بل يجب أن يسري بشأن هذا الوباء العاملي تنفيذهاو 

 على تدبير فترة مواجهة العواقب االقتصادية واالجتماعية للجائحة، واعادة هيكلة اقتصادات الدول.  

عمل الدورة الثالثة ملؤتمر الدول األطراف في االتفاقية العربية ملكافحة الفساد، السيما ما وتفعيال لبرنامج 

يتعلق منها بتنفيذ القرار الصادر  عن هذه الدورة والقاض ي بعقد ورش عمل بصفة دورية لتبادل الخبرات 

وعرض نتائج هذه  واملعلومات وأفضل املمارسات الناجحة بشأن التنفيذ األمثل ألحكام هذه االتفاقية

 باملغرب فإن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، الورش على دورات املؤتمر القادمة

عقد ورشة عمل عبر تقنية املناظرة املرئية   تعتزم الدول األطراف  الثالثة ملؤتمر للدورة تها رئيسةبصف

(visioconférenceتخصص لتبادل التجارب ) في إطار الوقاية من  واإلجراءات التي اتخذت والخبرات

 .19الفساد في ظل جائحة كوفيد 

مانة العامة لجامعة الدول لل  سوف توجه مراسلة في هذا الشأنرئاسة الدورة  فإنوفي هذا اإلطار، 

قصد اطالعها على فحوى املقترح والتنسيق معها حول ترتيبات عقد  -قطاع الشؤون القانونية -العربية

تعزيز النزاهة  " حول موضوع: 2021يناير  21وذلك يوم الخميس عبر التقنية املشار إليها  علمية ندوة

   جائحة كورونا" ظلالفساد في مخاطر الوقاية من و 

من ممثلي الدول األطراف في االتفاقية العربية  إلى إتاحة الفرصة أمام املشاركين اللقاء العلميويهدف هذا 

حول أفضل التجارب  والرؤى لتبادل النقاشء ومسؤولين على الصعيد الوطني وخبرا ملكافحة الفساد
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التدابير الوطنية التي اتخذت ملواجهة تداعيات واملمارسات العربية، من خالل تقديم إسهاماتهم حول 

 تفش ي وباء كورونا ومدى استحضارها لبعد الوقاية من مختلف أشكال الفساد ومالءمتها ملعايير الشفافية

واجهت الوقوف على أبرز التحديات واإلكراهات التي من خالل تنزيلها على أرض الواقع، مع  والنزاهة

  .تطبيق السلطات العمومية ملختلف هذه اإلجراءات في احترام ملبادئ الشفافية والنزاهة

 خالل من ،تفاعلي بأسلوب أعاله املذكورة املعرفية األهداف تحقيق أجل منهذه الورشة  برمجة وقد تمت

 تخصص للتداول والنقاش حول مختلف املحاور ذات الصلة باملوضوع.   جلستي عملتنظيم 
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 جدول أعمال

 الندوة العلمية حول موضوع:

 "  تعزيز النزاهة والوقاية من مخاطر الفساد في ظل جائحة كورونا "
 

 2021يناير  21 الخميس

  10:40 -10:00:                                       الجلسة االفتتاحية

رئيس  اململكة املغربيةب الوقاية من الرشوة ومحاربتهاهة و رئيس الهيئة الوطنية للنزا  محمد بشير الراشدي، السيدمعالي كلمة  ▪

 الفسادملؤتمر الدول االطراف في االتفاقية العربية ملكافحة  الثالثةالدورة 

 انة العامة لجامعة الدول العربيةاألم - مدير إدارة الشؤون القانونية ،املنعم عبد العظيمالسيد ياسر عبد معالي كلمة  ▪

برنامج األمم  - رئيس املستشارين الفنيين في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية ،أركان السبالني السيدكلمة  ▪

 املتحدة اإلنمائي 

املعني باملخدرات والجريمة للشرق األوسط وشمال كتب األمم املتحدة مل السيدة ميرنا بوحبيب، نائب املمثل اإلقليمية كلم ▪

 أفريقيا

  12:45   10:45    :                                   األولىالجلسة 

 جارب الوطنيةتالالنزاهة في زمن جائحة كورونا:  من أجل إطار مؤسساتي لتعزيز  املوضوع:

 هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية - السيد د. حمدي الخواجا مدير عام التخطيط والسياساترئيس الجلسة: 

اململكة العربية  –هيئة الرقابة ومكافحة الفساد  محمد بن عبدالعزيز العمرو، مدير إدارة مجموعة العشرين في السيد عرض ▪

 دقيقة( 15)  السعودية

 دقيقة( 15)  مديرة العالقات الدولية بالهيئة الوطنية ملكافحة الفساد بالجمهورية التونسية ،جرودة عفاطمالسيدة عرض  ▪

اململكة األردنية  –هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ب  مدير مديرية النزاهة والوقاية ، السيد عبد العزيز العروانيعرض  ▪

 دقيقة( 15) الهاشمية

 15)  هيئة الرقابة اإلدارية والشفافية بدولة قطرب رئيس قسم القضايا والتحقيقات، نيماجد عبد هللا القحطا السيد  عرض ▪

 دقيقة(

 الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها -السيد عبد العزيز الهواري، رئيس وحدة اليقظة القانونية  عرض ▪

 دقيقة 15) باململكة املغربية 

 املناقشة
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    14 15: -12:45                                    :نيةالثاالجلسة 

التطور الرقمي ودوره في تعزيز الشفافية والوقاية من الفساد في إطار  تدابير الدول العربية ملواجهة املوضوع:  

 جائحة كورونا

اململكة العربية  – لرقابة ومكافحة الفسادهيئة ا مساعد الرئيس للتعاون الدوليناصر بن أحمد أبا الخيل د.السيد   رئيس الجلسة:

 السعودية

 

 دقيقة( 15)  الكويتبدولة األمين العام املساعد لقطاع الوقاية لنزاهة  ،السيدة أبرار فهد الحماد عرض  ▪

 هيئة مكافحة الفساد بدولة فلسطين - مدير عام االدارة العامة لتكنولوجيا املعلومات ،السيد م. شادي زكارنةعرض  ▪

 دقيقة( 15)  

 15)  السيدة سمية عبدهللا الحمادي من فريق الرقابة االلكترونية في ديوان املحاسبة في دولة االمارات العربية املتحدةعرض  ▪

 دقيقة(

الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها باململكة  - مدير قطب الدعم، السيد عبد اللطيف املعتضدعرض  ▪

    قيقة(د 15املغربية ) 

برنامج األمم املتحدة  -أنور بن خليفـة، عن املشروع اإلقليمي ملكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربيةالسيد  عرض ▪

 دقيقة( 15)  اإلنمائي

ة للشرق مكتب األمم املتحدة اإلقليمي املعني باملخدرات والجريم السيد بدر البنا، خبير العدالة الجنائية ومنع الجريمة،عرض  ▪

 األوسط وشمال أفريقيا

 املناقشة

 

 اململكة املغربية -رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها  محمد بشير الراشدي، عالي السيدمل ختاميةكلمة 

 

 

( 1ط ) غرينيتش +صباحا بالتوقيت املحلي ملدينة الربا 10:00التسجيل والولوج ملنصة الندوة يبدأ في الساعة العاشرة 

 .2021يناير  21يوم الخميس 

 

 


