الجهاز المركزي للمحاسبات
تقرير
" بشأن المشاركة االفتراضية ب " الندوة السنوية الثامنة عن النزاهة واالمكانية المتاحة للذكاء
االصطناعي في منع الفساد وفي موثوقية قياس الفساد " والمنظمة من خالل الجهاز االعلي للرقابة
بدولة المجر "
خالل الفترة من  2221/2/11الي .2221/2/22
الندوة السنوية الثامنة عن النزاهة واالمكانية المتاحة للذكاء االصطناعي في منع الفساد وفي
موثوقية قياس الفساد " والمنظمة من خالل الجهاز االعلي للرقابة بدولة المجر خالل الفترة من
 2221/2/11الي  ،2221/2/22اتشرف بأن نقدم لسيادتكم تقريرا مختصرا بما تم خالل فترة
المشاركة االفتراضية-:
 بتاريخ  2221/2/11تم عقد لقاء افتراضي من قبل الجهاز االعلي بدولة المجر لكافة المشاركينمن خالل منصة  WebExبعدما تم موافاتنا بالبريد االلكتروني بلينك الجلسة والتي تم من خاللها
بث كلمات ترحيب من السيد رئيس الجهاز األعلى للرقابة بدولة المجر ،رئيس الجهاز األعلى
للرقابة بدولة االمارات العربية ،السيد المراقب العام بدولة اإلكوادور وكما تم موافاتنا بأجندة
االعمال النهائية للندوة والتي ورد فيها االتي - :
اوال -:الدورة التدريبية االلكترونية خالل الفترة من  2221/2/11حتي  2221/2/11مقسمة الي  8اقسام
تدريبية لكل قسم اختبار قصير واستقصاءات واختبار نهائي شامل لكل االقسام والتي سوف يتم اتاحتها علي
منصة التعلم االلكتروني ASZ LMS -ILIAS
ثانيا  :ورشة عمل تفاعلية من خالل منصة  WebExخالل الفترة من  2221/2/22حتي .2221/2/22
 تم اتاحة المادة العلمية الخاصة بالدورة التدريبية االلكترونية حول النزاهة علي المنصة وتم تقسيممحتويات الدورة التدريبية كما يلي :
القسم االول :ماهية النزاهة – المعضالت االخالقية

What is integrity? – Ethical dilemmas –by Ms
. Erzsébet Németh

القسم الثاني  :اسباب التزام االجهزة الرقابية بالنزاهة

Why the SAO committed itself for the Integrity .
Project? – Mr. Gyula Pulay
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Measuring Integrity or Ranking by Corruption? – Mr. Bálint

 قياس النزاهة او تقييم الفساد: القسم الثالث

Vargha
The scientific requirements of reliable measurement of

المتطلبات العلمية لقياس الفساد: القسم الرابع
corruption – Ms. Katalin Jakovác

Methodology of the measuring integrity – Ms. Katalin Pályi
From the Integrity Survey

 منهجية قياس النزاهة: القسم الخامس

 التحول من استقصاءات النزاهة الي التقييم الذاتي للنزاهة: القسم السادس

towards Integrity Self tests – Ms. Katalin Pályi
Consolidation of Integrity in the Public

2222 -2211  دمج النزاهة في القطاع العام من: القسم السابع

Sector 2011-2020 – Mr. Szabolcs Gergely
Integrity Audits – Ms. Ildikó Salamon
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 مراجعة النزاهة: القسم الثامن

