
 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 بشأن دورة تدريبية
 المشاركة في إستعراض ودعم تنفيذ 
 اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد

  2017آب  18بيروت، 
 
 

 
البرنامج



 

 4 من 1 صفحةال
 

  لمحة مختصرة 

 "ةمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربيـ "اإلقليمي ل مشروعه من خالل "اإلنمائي حدةبرنامج األمم المت" يتعاون 
 األمم تنفيذ اتفاقية ودعم ستعراضا في المشاركةحت عنوان "ت في تنظيم دورة تدريبية "الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية" مع

 ةالمجموعأعضاء ما خلص إليه تنفيذ في إطار  النشاطأتي ي . 2017آب  18بتاريخ بيروت وذلك في  "الفساد لمكافحة المتحدة
لناحية  (2017تموز  13-12)عمان،األخير  في إجتماعها "مكافحة الفسادة و عزيز النزاهشبكة العربية لتفي "الغير الحكومية 

وتركز على الفصل  2021حتى  2016والتي تمتد من  ،تفاقيةاالتنفيذ  لدورة الثانية من استعراضاي فالتشاركية والفعالية  عزيزت
   ."إسترداد الموجودات"ـ الوقائية" والفصل الخامس المتعلق ب"التدابير ـ الثاني المتعلق ب

مع التعمق في أحكام مختارة من الفصلين  ،طبيقهاأطر تو  يةممألتفاقية االابأحكام عريف المشاركين إلى ت الدورةتهدف 
من اإلستعراض آلية على تدربيهم الى تسعى كما  ،2009 فيالتي تم إعتمادها تعراض تنفيذها إسة ليبآوكذلك  ،المذكورين أعاله

ختتم بحلقة حوراية مفتوحة حول آفاق تعزيز دور المشاركين في الجهود ذات الصلة التي ستبذل في وت   ،خالل تمارين تطبيقية
  مستقباًل.  لبنان

 دول األعمالج

   2017آب  18الجمعة، 
 التسجيل  09:30 – 09:00

  

  الجلسة األولى 11:15 – 09:30
د" وأبرز مضامينها تعريف المشاركين بسياق وخلفية "إتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسا الهدف:

 وآلية تنفيذها. 

 المتحدثون  

   ."الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية" بدري المعوشي، رئيس •
وتعزيز أركان السبالني، كبير المستشارين الفنيين ومدير المشروع اإلقليمي لمكافحة الفساد  •

  .النزاهة في البلدان العربية، برنامج األمم المّتحد اإلنمائي

http://www.undp-aciac.org/resources/ac/details.aspx?aid=474


 

 4 من 2 صفحةال
 

في المشروع اإلقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة ريم قائدبيه، مسؤولة البحوث والتنسيق  •
 .العربية التابع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي البلدانفي 

  مناقشة عامة 

 إستراحة  11:30 – 11:15
 

 الثانيةلجلسة ا 13:30 – 11:30
واألعمال تنفيذ "اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد"  تعريف المشاركين بآلية استعراض الهدف:

 . 2009التي قام بها لبنان في إطارها منذ إعتمادها في سنة 

 المتحدثون  

 البلدانفي المشروع اإلقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في  نتاشا سركيس، محللة •
 .برنامج األمم المتحدة اإلنمائي العربية التابع

وزارة العدل، عنصر إتصال الجمهورية اللبنانية لدى األمانة العامة ، نا عاكومر القاضية  •
 ."اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد"لمؤتمر الدول األطراف في 

 مناقشة عامة 

    الغداء 13:30-14:30

  الرابعة  الجلسة 14:30-16:00
ة األمم المتحدة نحو بناء القدرات غير الحكومية في المساهمة في إستعراض تنفيذ "اتفاقيالهدف: 

 لمكافحة الفساد". 

 الفساد مكافحة هيئات أو هيئة" بــ المتعلقة الثاني الفصل من 6قراءة معمقة للمادة  • 
 ."الوقائية

 التمرين األول  •
 .المتعلقة بـ "إبالغ الناس"من الفصل الثاني  10المادة 

 التمرين.عرض خالصات 
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*** 

 التمرين الثاني  •
 "مشاركة المجتمع".من الفصل الثاني المتعلقة بـ  13المادة 

 التمرين.عرض خالصات 
 التمرين الثالث  •

 ."وحدة المعلومات اإلستخبارية المالية"ـ من الفصل الخامس المتعلقة ب  58المادة 
 التمرين.عرض خالصات 

    

  تاميةالخالجلسة  16:00-16:30

 مناقشة عامة  • 
 حلقة حوارية •

 


