أجندة المؤتمر
المؤتمر الدولي األول
“نزاهة وحوكمة من اجل التنمية المستدامة”
وإطــاق الخطــة اإلســتراتيجية الوطنيــة عبــر القطاعيــة للنزاهــة ومكافحــة
الفســاد 2020-2022
خالل الفترة  11-9ديسمبر /كانون األول 2019 /رام الله -فلسطين
اليوم األول :افتتاح المؤتمر

تحت رعاية وحضور فخامة السيد الرئيس محمود عباس (أبو مازن) حفظه الله رئيس دولة فلسطين.
الزمان :في تمام الساعة الخامسة من يوم االثنين الموافق 9/12/2019
المكان :قاعة أحمد الشقيري  /مقر الرئاسة – رام الله
الوقت

الفعالية

05:30 - 05:00

تسجيل

06:00 - 05:30

افتتاح المؤتمر والترحيب /عرافة المؤتمر

06:10 - 06:00

قــراءة آيــات عطــرة مــن القــرآن الكريــم والســام الوطنــي الفلســطيني والوقــوف دقيقــة
صمــت علــى أرواح الشــهاداء
	-عرض فيلم “هيئة مكافحة الفساد في عشر سنوات”

	-كلمة معالي المستشار الدكتور أحمد براك رئيس هيئة مكافحة الفساد

	-كلمة السيدة إيفون هيلي الممثل الخاص لمدير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

	-كلمــة عطوفــة الدكتــور مهنــد حجــازي رئيــس هيئــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد/
المملكــة األردنيــة الهاشــمية

08:00 - 06:10

	-كلمــة معالــي الســيد محمــد بشــير راشــدي رئيــس الهيئــة المركزيــة للوقايــة مــن الرشــوة
ومحاربتهــا /المملكــة المغربية
	-كلمــة المستشــار ريــاض الهاجــري نائــب رئيــس الهيئــة العامــة لمكافحــة الفســاد /دولــة
الكويــت
	-كلمــة فخامــة الســيد الرئيــس محمــود عبــاس “ أبــو مــازن “ حفظــه اللــه رئيــس دولــة
فلســطين

	-إطالق فعاليات المؤتمر
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اليوم الثاني

الزمان :يوم الثالثاء الموافق  10/12/2019في تمام الساعة  8:30صباحاً

المكان :قاعة فندق الملينيوم /رام الله

الجلسة األولى :النزاهة والحوكمة والتنمية المستدامة وفق المبادئ الدولية

الوقت

الفعالية

9:00 - 8:30

تسجيل

09:00 - 09:15

	-كلمة ترحيبية لمعالي المستشار د .أحمد براك رئيس هيئة مكافحة الفساد ورئيس
المؤتمر

	-كلمة ممثل UNODC

	-عرض فيلم “ أثر ضعف النزاهة والحوكمة على التنمية المستدامة في فلسطين”
رئيس الجلسة :د .عمار دويك :مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان “ديوان المظالم”
الورقة األولى:
إعمال ومتابعة تنفيذ الهدف  16من
أهداف التنمية المستدامة

د .اسطفان سالمة
مستشار رئيس الوزراء لشؤون االصالح
والتخطيط

الورقة الثانية:
النزاهة والحكم الرشيد لتنمية السياسات
كمتطلبات مسبقة للتنمية المستدامة :
من وجهة نظر أشمل

د .أحمد عاشور
خبير في UNDP

9:15 - 10:45
الورقة الثالثة:
أ.رنا الصباغ
دور التحقيقات الصحفية االستقصائية في شبكة اعالميون من أجل صحافة
جهود مكافحة الفساد
استقصائية عربية ( أريج)
الورقة الرابعة:
آليات تعزيز النزاهة العامة
�MECHANISMS TO PROMOTE PUB
LIC INTEGRITY
نقاش
10:45 - 11:00

استراحة

Ms. Cristina Tarna
خبيرة  -مجلس أوروبا

دليل المؤتمر الدولي األول

الجلسة الثانية :التشريعات والسياسات الوطنية المعززة للنزاهة والحوكمة من أجل تنمية مستدامة
رئيس الجلسة :عطوفة د .مهند حجازي :رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد األردنية
الوقت

12:30 - 11:00

الفعالية
الورقة الخامسة:
مواءمة التشريعات الفلسطينية نحو
مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة

معالي أ .د .محمد فهاد الشاللدة
وزير العدل

الورقة السادسة:
جهود اإلدارة العامة في تعزيز الشفافية
والوقاية من الفساد

معالي السيد موسى أبو زيد
رئيس ديوان الموظفين العام

الورقة السابعة:
سياسات وآليات واستراتيجيات النزاهة
والحوكمة ومكافحة الفساد واإلصالح
التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية
للوصول إلى تحقيق التنمية المستدامة
في فلسطين

معالي د .أمجد غانم
أمين عام مجلس الوزراء

الورقة الثامنة:
ضمانات المحاكمة العادلة في إطار تسريع
إجراءات التقاضي في قضايا الفساد “مدى سعادة القاضي أ .سعد السويطي
فاعلية تسريع إجراءات التقاضي أمام
رئيس محكمة استئناف رام الله
محمة جرائم الفساد وإجراءات التبليغ
فيها”
الورقة التاسعة:
دور القضاء الدستوري في تحقيق سيادة
القانون

سعادة القاضي المستشار
د .عبد الرحمن أبو النصر:
المحكمة الدستورية الفلسطينية

الورقة العاشرة:
التشريعات والسياسات الوطنية المعززه
للنزاهة والحوكمة من أجل تنمية
مستدامة

عطوفة مأمون القطارنة
عضو مجلس هيئة النزاهة ومكافحة
الفساد – المملكة األردنية الهاشمية

نقاش
12:45 - 12:30

استراحة
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الجلسة الثالثة :تجارب وقصص نجاح في النزاهة والحوكمة المعززة للتنمية المستدامة
رئيس الجلسة :د .ناصر اللحام :رئيس تحرير وكالة معاً
الوقت

02:15 - 12:45

الفعالية

الورقة الحادية عشر:
التجربة التونسية في مقاومة الفساد

أ.هشام حميدة
المنظمة العربية للتنمية اإلدارية

الورقة الثانية عشر:
التحديات القانونية وغيرها المختبرة في
تنفيذ برنامج حماية الشهود

السيد ياري بيكا باياال
خبير إدعاء لدى بعثة الشرطة األوروبية.
فنلندا

الورقة الثالثة عشر:
وزارة الداخلية اإليطالية  -جهاز الحماية
المركزي وتعاونه مع قوات الشرطة
الوطنية حول تجربة تنفيذ برنامج حماية
الشهود

السيد ميكاليه تارالو
مستشار للشرطة -مكافحة المخدرات
والجريمة المنظمة لدى بعثة الشرطة
األوروبية .ايطاليا

الورقة الرابعة عشر:
سياسات وآليات واستراتيجيات النزاهة
والحوكمة ومكافحة الفساد واإلصالح
التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية
للوصول إلى تحقيق التنمية المستدامة
في فلسطين

عطوفة د .حنا عيسى
أمين عام الهيئة اإلسالمية المسيحية
لنصرة القدس والمقدسات.

الورقة الخامسة عشر:
تجربة بولندا /مكتب مكافحة الفساد
المركزي
Central Anti-Corruption
Burea-Poland

Ms.Paulina Dłubisz
legal counsel
Ms. Iwona Czerniec
- Director of the Cabinet of the
Head of the Central Anti-Corruption
Bureau.

الورقة السادسة عشر:
الحكامة من أجل تنمية مستدامة في
الوطن العربي

د .محمد خليفة
المركز العالمي للحوكمة والتنمية
المستدامة /األردن.

نقاش
03:15 - 02:30

استراحة الغداء

دليل المؤتمر الدولي األول
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الجلسة الرابعة :الجهود الفلسطينية في تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة :ما لها وما عليها
رئيس الجلسة :أ.د .عماد أبوكشك :رئيس جامعة القدس
الوقت

الفعالية
أ.مجدي أبو زيد
الورقة السابعة عشر:
دور المساءلة المجتمعية في تعزيز النزاهة المدير التنفيذي لالئتالف من اجل النزاهة
“أمان”
ومكافحة الفساد -تجربة أمان

الورقة الثامنة عشر:
نحو تنمية زراعية مستدامة في فلسطين
في إطار من النزاهة والشفافية

4:35 - 3:15

د.عبد الرحمن التميمي
جمعية الهيدرولوجيين /عن االئتالف
الزراعي

الورقة التاسعة عشر:
التحديات التي تواجه الجهود الفلسطينية
د .أيمن الزرو
في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
جامعة بير زيت
 2030في القدس ومناطق ج ،خصوصاً
الجهود الموجه لمكافحة الفساد في هذه
المناطق

الورقة العشرون:
د .سامي عيدة
امتثال البنوك الفلسطينية لقواعد
د .مروان أبو هالل
ومبادئ الحوكمة وأثرها في تعزيز التنمية
جامعة القدس المفتوحة
المستدامة

الورقة الواحدة والعشرون:
إدارة وحوكمة الفرق الوطنية المتخصصة
(الفريق الوطني للهدف  16نموذجاً )
نقاش
4:35

انتهاء فعاليات اليوم األول للمؤتمر

أ.خالد اشتيه
منسق الفريق الوطني للهدف
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المؤتمر الدولي األول
“نزاهة وحوكمة من اجل التنمية المستدامة”
اليوم الثالث

الزمان :يوم األربعاء الموافق  11/12/2019في تمام الساعة  9:00صباحاً

المكان :قاعة فندق الملينيوم /رام الله

الجلسة األولى :النزاهة والحوكمة والتنمية المستدامة وفق المبادئ الدولية
رئيس الجلسة :د .حمدي الخواجا /مدير عام النزاهة والوقاية من الفساد -هيئة مكافحة الفساد
الوقت

الفعالية
الورقة األولى:
Mr. Jim Boumelha
أهمية العمل الصحفي في جهود مكافحة
االتحاد الدولي للصحفيين
الفساد وتعزيز النزاهة

10:30 - 09:00

الورقة الثانية:
آثار الفساد السلبية على التمتع بحقوق
اإلنسان

أ .أشرف أبو حية
مؤسسة الحق

الورقة الثالثة:
حوكمة القطاع الخاص في مواجهة
الفساد ومقاربات التنمية “الشركات
الخاصة التي تقدم خدمة عامة نموذجاً ”

أ .محمد النجار
مركز اعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية
(شمس)

الورقة الرابعة:
النزاهة والحوكمة وارتباطها بخطة األمم
المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030

د .أحمد أبو جعفر
جامعة االستقالل

الورقة الخامسة:
د .لينا السويطي
التنمية المستدامة ما بين مطرقة اإلحباط
سلطة النقد الفلسطينية
اإلداري وسنديان الرضا الوظيفي
الورقة السادسة:
“The role of leaders in addressing
”corruption risks
دور القادة في معالجة مخاطر الفساد
نقاش
10:45 - 10:30

استراحة

Mr. David S. Bernstein
Lead Public Sector Specialist
البنك الدولي The World Bank -

دليل المؤتمر الدولي األول
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الجلسة األولى :النزاهة والحوكمة والتنمية المستدامة وفق المبادئ الدولية
القاعة2 :

رئيس الجلسة :أ .عصام العاروري /مدير مركز القدس للمساعدة القانونية
الوقت

09:00 - 10:30

الفعالية
الورقة األولى
الفساد البيئي ومخاطره على النزاهة
والتنمية المستدامة

د .نجاح دقماق
جامعة القدس

الورقة الثانية
النزاهة والحوكمة والتنمية المستدامة
وفق المبادئ الدولية

أ .عزيزة بنت أحمد عوني
مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة /
جمهورية تونس

الورقة الثالثة
أثر الفساد اإلداري على ابعاد التنمية
المستدامة

أ .أماني بياتنه
ديوان الفتوى والتشريع

الورقة الرابعة
االعتماد المتبادل بين المفهومين:
التحديات واآلفاق

أ.د.غادة عبد المنعم
جامعة القاهرة  /مصر

الورقة الخامسة
آليات الوقاية والمساءلة ودورها في
بناء منظومة حوكمة فاعلة في القطاع
الخاص” في نطاق تقديم الخدمات
العامة”

د .عبد اللطيف ربايعة
جامعة االستقالل

الورقة السادسة
أ.أمين عاصي
أثر تطبيق الحوكمة على تحقيق المساواة
مدير عام التخطيط والسياسات في وزارة
بين الجنسين وتمكين المرأة في
شؤون المرأة الفلسطينية
المؤسسات الفلسطينية
الورقة السابعة
ورقة مفاهيمية حول مفهوم النزاهة
والشفافية والحوكمة وفق المبادئ
الدولية
نقاش
10:30 - 10:45

استراحة

أ.هالة جبر +أ .تيسير محيسن
شبكة المنظمات األهلية /غزة
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الجلسة الثانية :التشريعات والسياسات الوطنية المعززة للنزاهة والحوكمة من أجل تنمية مستدامة
القاعة1 :

رئيس الجلسة :أ .جفال جفال /مدير عام ديوان الرقابة المالية واإلدارية
الوقت

الفعالية
الورقة األولى
عطوفة أ .فريد غنام
أهمية االستراتيجية القطاعية إلدارة
المال العام  2017-2022في تعزيز النزاهة وكيل وزارة المالية
والحوكمة
الورقة الثانية
د .جهاد كسواني
التشريعات األمنية الفلسطينية ومكافحة
جامعة القدس
الفساد

12:30 - 10:45

الورقة الثالثة
الحكومة المفتوحة أداة فعالة لتعزيز
الحوكمة الرشيدة نحو تحقيق التنمية
المستدامة

د .نجوى الطبالوي
كلية التكنولوجية والتنمية جامعة
الزقازيق /جمهورية مصر العربية

الورقة الرابعة
التشريعات والسياسات الوطنية المعززة
للنزاهة والحوكمة من أجل تنمية
مستدامة

د .دينا طلعت السيد
المعهد القومي لإلدارة التابع لوزارة
التخطيط ومدرس في جامعة أكتوبر
للعلوم واآلداب الحديثة /جمهورية مصر
العربية

الورقة الخامسة
أهداف التنمية المستدامة وأثرها في
حوكمة التنمية المحلية

د .خالد العواملة
مركز الرؤى للدراسات التنموية
واالستراتيجية /األردن

الورقة السادسة
الوسائل القانونية في تعزيز التنمية
المستدامة في التشريع الفلسطيني

أ .فتح أبو طير +أ .محمد أبو دراز
جمعية األخوة الفلسطينية الجزائرية/غزة

نقاش
12:45 - 12:30

استراحة
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الجلسة الثانية :التشريعات والسياسات الوطنية المعززة للنزاهة والحوكمة من أجل تنمية مستدامة
القاعة2 :

رئيس الجلسة :عطوفة أ .جاد غزاوي /وكيل وزارة الثقافة.
الوقت

12:30 - 10:45

الفعالية
الورقة األولى
أهمية مكافحة ظاهرة الفساد على
االقتصاد الوطني

د .حسين الطالفحة
المعهد العربي للتخطيط /األردن

الورقة الثانية
تأثيرات الفساد على حقوق اإلنسان في
الصحة

أ.معن ادعيس
الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان “ ديوان
المظالم”

الورقة الثالثة
مخاطر الفساد وأثاره على التنمية
المستدامة :نحو اطار اجتماعي تفسيري
للظاهرة

د .نجالء فتحي
جامعة اإلسكندرية  /جمهورية مصر
العربية

الورقة الرابعة
مسؤولية مدقق الحسابات في تحقيق
الحوكمة في الشركات المساهمة

د .خالد غسان
د .نور عدس
جامعة النجاح الوطنية

الورقة الخامسة
المقاربة التشريعية والسياسية لتدعيم
النزاهة وحوكمة القطاعات في تونس

د .نجاة المكاوي
جمهورية تونس

الورقة السادسة
تضارب المصالح كأحد أوجه الفساد في
النظام القانوني الفلسطيني

أ.الوليد احمد الدرابيع
جهاز األمن الوقائي

الورقة السابعة
أثر تطبيق استراتيجيات الحوكمة في
الموازنة العامة على جذب االستثمارات
األجنبية المباشرة

أ .نسيم أبو جامع +أ.مروة المجايدة
جامعة األزهر /غزة

نقاش
12:45 - 12:30

استراحة
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الجلسة الثانية :التشريعات والسياسات الوطنية المعززة للنزاهة والحوكمة من أجل تنمية مستدامة
القاعة3 :

رئيس الجلسة :أ.إلهام سامي :مدير عام التأثير واإلتصال واإلعالم وزارة شؤون المرأة
الوقت

12:30 - 10:45

الفعالية
الورقة األولى
المعالجة التشريعية الخاصة بقوانين
مكافحة الفساد بالتشريع الفلسطيني
ودورها في التنمية المستدامة.

د .محمد كميل
جامعة فلسطين األهلية

الورقة الثانية
الهدف  16في السياق الفلسطيني.

أ.ابراهيم ربايعه
نقابة الصحفيين

الورقة الثالثة
تحقيق التنمية من خالل تطبيق نهج
الالمركزية

د .محمد الكريمين
مجلس محافظة الطفيلة /األردن

الورقة الرابعة
الحوكمة واالمتثال تعزيزاً للتنمية.

د .أروى المظفر
خبير متفرغ في مجال الالمركزية
والحوكمة الرشيدة والتخطيط
االستراتيجي  /األردن

الورقة الخامسة
أهمية إقرار ميثاق وطني للنزاهة
والشفافية والحوكمة في القطاع الخاص

أ.رياض العيسة
اتحاد جمعيات رجال األعمال

الورقة السادسة
الحكم الصالح وعالقته بترسيخ ثقافة
محاربة الفساد

أ.زيزي حسيبا
جامعة القدس المفتوحة

نقاش
12:45 - 12:30

استراحة

دليل المؤتمر الدولي األول

الجلسة الثالثة :الجهود الفلسطينية في تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة :ما لها وما عليها
القاعة1 :

رئيس الجلسة :أ.نيبال ثوابتة :مدير مركز تطوير االعالم/جامعة بيرزيت.
الوقت

02:30 - 12:45

الفعالية
الورقة األولى
دور ديوان الرقابة المالية واإلدارية في
مراجعة جاهزية الحكومة الفلسطينية
لتطبيق أهداف التنمية.

أ .صالح مصلح
ديوان الرقابة المالية واإلدارية

الورقة الثانية
مدونات السلوك في القطاع العام واقع
وتحديات

د .فواز بدوي
د .عبد اللطيف ربايعة
أ .أنيس ربايعة
جامعة القدس المفتوحة
 +جامعة االستقالل

الورقة الثالثة
دور تكنولوجيا المعلومات في تعزيز
مبادئ الحوكمة /منظومة التوظيف
االلكترونية في الخدمة المدنية

أ .نبيلة أبو نجيله
ديوان الموظفين العام

الورقة الرابعة
تأثير أجندة السياسات الوطنية 2017-
 2022على تحقيق األمن اإلنساني في
فلسطين

أ .عبد الله زماري
معهد فلسطين ألبحاث األمن القومي

الورقة الخامسة
التحديات والمعيقات لتحقيق التنمية
المستدامة في فلسطين وخاصة في
المناطق المسماة(ج)

أ .أمان عدس
وزارة التربية والتعليم

الورقة السادسة
د .زياد قنام
الحوكمة كأداة داعمة لتحقيق التنمية
أ .هيفاء أبو الرب
المستدامة بين المتطلبات والتحديات:
جامعة القدس ،وزارة األشغال العامة
قطاع حيازة وإدارة األراضي – دراسة حالة .واإلسكان
الورقة السابعة
أ.سمير زقوت
دور المنظمات غير الحكومية في مكافحة
مركز الميزان /غزة.
الفساد /منظمات حقوق اإلنسان نموذجاً
نقاش
03:15 - 02:30

استراحة الغداء
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الجلسة الثالثة :الجهود الفلسطينية في تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة :ما لها وما عليها
القاعة2 :

رئيس الجلسة :أ .محمود عطايا /فريق التنمية المستدامة
الوقت

الفعالية
الورقة األولى
الدور الذي يمكن أن تلعبه الهيئات
المحلية الفلسطينية في تحقيق التنمية
المحلية المستدامة ومتطلبات الحوكمة
الرشيدة.

د .سائد الكوني
جامعة النجاح الوطنية

الورقة الثانية
أ .ابراهيم البرغوثي
المشاركة المجتمعية في مكافحة الفساد
مركز مساواة
ضرورة واحتياج.

02:30 - 12:45

الورقة الثالثة
صناعة القرارات في مؤسسات دولة
فلسطين بين النزاهة والحوكمة وتعزيز
التنمية المستدامة

د .محمود أبو الرب
أ .نبيل أبو الرب
جامعة النجاح الوطنية

الورقة الرابعة
مدى تعزيز قواعد السلوك المهني
بشركات التأمين في تحقيق النزاهة
والحوكمة.

أ .أمجد قبها
هيئة سوق راس المال

الورقة الخامسة
التقييم الذاتي في قطاع الخدمة المدنية
الفلسطينية وتعزيز الحوكمة والنزاهة

أ .أحمد كببجي
أ .نائل زيدان
وزارة األشغال العامة واالسكان

الورقة السادسة
المساءلة والرقابة المدنية على الشرطة
الفلسطينية

أ.قيس خليل:
وزارة الداخلية

نقاش
03:15 - 02:30

استراحة

دليل المؤتمر الدولي األول
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الجلسة الرابعة :تجارب وقصص نجاح في النزاهة والحوكمة المعززة للتنمية المستدامة

القاعة :الرئيسية

رئيس الجلسة :د .محمد خليفة :المركز العالمي للحوكمة والتنمية المستدامة /األردن
الوقت

04:30 - 03:15

الفعالية
الورقة األولى
منظومة الشراء العام من منظور النزاهة
ومكافحة الفساد

أ.فائق الديك
رئيس المجلس األعلى لسياسات الشراء
العام

الورقة الثانية
الهدف  16في السياق الفلسطيني.

أ.وائل الريماوي
مدير عام التخطيط الوظيفي وجداول
التشكيالت في ديوان الموظفين العام.

الورقة الثالثة
برنامج التحويالت النقدية:
التحول والتطور

أ .أيمن صوالحة
مدير عام التخطيط في وزارة التنمية
االجتماعية

الورقة الرابعة
تجربة الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني أ.الرا عمرو
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
في رصد ومراقبة أهداف التنمية
المستدامة

الورقة الخامسة
تجربة غرفة تجارة وصناعة الخليل في
تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة

أ.عالء عمرو+
أ .رانياالعتال+أ.طارق التميمي
غرفة تجارة وصناعة الخليل

الورقة السادسة
االعالم ودوره في دعم خطط التنمية
المستدامة

أ.زينة حمدان
مركز الشرق األوسط لإلعالم والدراسات
السياسية /األردن

نقاش
05:30 - 04:30

التوصيات والبيان الختامي
التكريم
اختتام فعاليات المؤتمر

رئيس المؤتمر:
معالي المستشار د .أحمد براك

PACC
www.pacc.ps

