
 مكافحةل المتحدة األمم التفاقية فلسطين انضمام على سنوات خمس" مؤتمر في تشارك" العامة اإلدارة"

 "الفساد

 81/88/9182االثنين 

 مركز عقده مؤتمر في العامة واإلدارة الحقوق كلية في العامة اإلدارة دائرة من الزرو أيمن. د شارك

 هللا، رام في ،9182 الثاني تشرين 89 الثالثاء يوم ،"شمس" والديمقراطية االنسان حقوق اعالم

 الفرص: الفساد لمكافحة المتحدة األمم التفاقية فلسطين انضمام على سنوات خمس: "بعنوان

 ."والتحديات

 ميةالرس الجهود بين والشراكة التعاون تعزيز نحو"  بعنوان األولى جلستين، على المؤتمر شمل

 الزراعة وزير العيسة شوقي المحامي من كل فيها تحدث" الفساد ومكافحة النزاهة قيم لتعزيز واالهلية

 رشا ةالمحامي وتحدثت" االساسية االنسان لحقوق انتهاكا باعتباره الفساد" بعنوان بورقة االسبق،

 الفساد ةلمكافح المتحدة االمم اتفاقية تطبيق في الفلسطينية الرسمية الجهود"  عن بورقتها عمارنة

 المتحدة المما اتفاقية بمتطلبات فلسطين دولة التزام مدى" عن بورقتها عريقات دالل الدكتورة وتحدثت

 تحدث للمؤتمر، يةالثان الجلسة وفي" والقضائية والتنفيذية التشريعية التدابير خالل من الفساد لمكافحة

 تعزيزل القطاعية عبر الوطنية االستراتيجية انسجام مدى"  عن بورقته زيد ابو مجدي االستاذ من كل

 دهما الصحفي وتحدث" الفساد لمكافحة المتحدة االمم اتفاقية مع 9199-9191 الفساد ومكافحة النزاهة

" الفساد ةلمكافح المتحدة األمم باتفاقية الوعي ورفع الترويج في االعالم دور"  عن ورقته في مناصرة

 دور ةمحوري: الفلسطيني السياق في الفساد بةمحار" عن بورقتها حجاوي شروق الباحثة وتحدثت

 ."واألكاديميين الجامعات

 وسيادة ،"الفرص وتكافؤ اإلنسان حقوق احترام" بعنوان جاءت والتي الثانية، الجلسة على تعقيبه في

 على الملحوظ التقدم على الزرو. د أكد  ،."الفساد لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية لتطبيق السبيل القانون

 خصوصا الفساد ومكافحة الرشيد والحكم النزاهة لتعزيز والهادفة المبذولة الفلسطينية الجهود صعيد

 بمكافحة عالقةال ذات المختلفة القطاعات وبين الفساد مكافحة هيئة بين المشترك بالتعاون يتعلق فيما

 ودالجه خالل من وذلك والمواطنين، واالعالم والجامعات المدني المجتمع منظمات مقدمتها وفي الفساد

 ومكافحة زاهةالن لتعزيز القطاعية عبر الوطنية االستراتيجية إلعداد بذلت التي الحقيقية التشاركية

 تعزيز سبيل في الفلسطيني االعالم يلعبه أن يمكن الذي الدور الى ايضا وأشار ،9199-9191 الفساد

 الصلة اتذ الجرائم مرتكبي لكشف الهادفة الصحفية التقارير خالل من الفساد مكافحة بضرورة الوعي

 حاالت فلكش استقصائية بتحقيقات والقيام الرشيد والحكم النزاهة بقيم الوعي وتعزيز بالفساد

 .فساد ائمجر الى المطاف نهاية في تفضي أن الممكن من التي الفلسطيني العام القطاع في التجاوزات

 قيم عزيزت سبيل في الفلسطينية الجامعات تلعبه الذي الدور على الزرو الدكتور أكد أخرى ناحية من

 عم والتعاون التفاهم مذكرات من للعديد الجامعات توقيع ضوء على وذلك الفساد ومكافحة النزاهة

 زيزبتع صلة ذات مواضيع تتناول دراسية ومقررات مساقات تدريس خالل ومن العالقة ذات األطراف

 بينها نم المجاالت شتى في لالكاديميين التطوعية الجهود جانب الى الفساد ومكافحة شيدالر الحكم

 لفسادا ضد اكاديميين شبكة في والعضوية القطاعية عبر االستراتيجية الخطط اعداد في المساهمة



 والندوات العمل ورشات في والمشاركة الدراسية والمقررات المساقات وتدريس اعداد في والمساهمة

  .الفساد ومكافحة النزاهة تعزيز جهود حول تتمحور التي والمؤتمرات
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